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 تنيارراديآرق رايي ضف سد دوا يا ينحل
 كيوقن لانا لوفد راويرز يقشر كور
 فاصل تل لا [ل طار لك حرطرسوكبولق

 8 هس كتيداتت ا :

 "كي اص:اكزارن بوك كلوزذ هلك بجيل
 ىولكتل روف ف ينعر م
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 ريس نقلب نيدلا لام | (لطر نا
 ك0 قالا) 20 م
 للم . اقبالا الج دما اشالوماغأ ( ف )  ,قلابا نارك
 لاح قكادبرمالع | (وردا رتلاسا للا نع
 557 رد نأ اي رياريس ان لوم ريكا نوعلا

 ” لاح نكي مالع | (وددا) نّرقا ملغ ثابدبا |
 ىردض قل يعايسإ جشم | ( يعد نايببا يدم
 صولالس |  قليتافسإ نطيل ا دلل لامجرهالع | ٠ ىارلا بست
 لكم اكدارلا لاعب لابرعاركب مسد هر نآرقلاماكعا
 نار اريبشسمالع | (وددا) مضيفا ف
 اكرافنا تاريخ كول“ | ( دونا ) ازوغلا
 ندايبانيففابعلضفلابا | ٠ تافنلاعابسم
 | وم كمر
 هلام ٠ د ازءام انالوص ب والا سس | لاتقل ليز رى اصخالا

 ىرواشلهاخرعإريانصاوإ ثق أ لرعلا ص يما
 .ىولبد لالا لن | (ددما) لصور علاركك
 ىل اعلا ىواناربكرج اوس: لوم 7 0
 هكاافلل بلاعب 7 ادع نزجاشا لو هاشم لبر توتال
 ىوناركر ثنا تشئاثارم | (لرع)  قئارابللا
 بحاص لعرب انالوم | (سورا» لكنت تلم
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 50010008 هه

 >أ_رمهةزفلابا نبه [ضم تسر

 ) يل
 تربو وود كيسا ادع |

 ماا تاي[ اَيك
 تاليوائ ليث راشب تايآ هرعت للا لع
 بيس اك اروا راف هدعياو تولإركذتل مع طا اركز رع
 للنامتم تاور دبل رست ايباك عنا
 لب ارق فليم توت مالا طبر نايضد كسك يدا تايآت بعانم
 موش ايمالا مط تلاسرداحبتسا انس لو زل باجسما ل” صق
 نايبالاى ران له نايب كسر م زير صل سب
 ثيلشة د يقع نايبا/نيلرشم
 كمي ليسا سن ةرطفلا لارم>
 عيرشت كرو لرا لجان | يركن اروا نيكشم

 يارجال لوا لاكش نحن لل لاروا ربع
 باو املاك كرك ايم

 شرود سنك اكراصل ون
 را ارلع عرش ةرشع دارمر ا

 يك كراصن تبا ك طينقراث : رو كس ب1 يول اكنركشم
 ضامي يون ره تدغب لاو طيلقر اذ را يادج
 . ا مشب
 رار رت اعيتتسما براك
 تلاسراعبتسا بام
 كاب اكدد#

 بلبن
 راقتعا ناطث -نلايباكن قت انم
 قالغاقافنول كن افن

00822-61121215. 210250017231 





 نوم
 يح رابتعا لتبوصإارتا سل طولا
 اك وركد يربو لوطا 1

 اور كيساروا مالكم ايش
 ماتش ئارف

 رعد لراعي روق بدقم |[
 رد كراشتنا كرست نون بلاطم
 مول ةيرررايتعا يفاقونذع
 ثك/ن ارقذابمعا
 كريرولسالارغ اكسارمو لكئرق ئابع

 2-3 هلإ رابعا

 شرار نيشيوم
 كب مرد لع ااكحلعالب سام <

 كتئإشر ء <
 و

 د يف د

 # مم

 هجيج قم تكل
 ضارب كرس وف ترادهبباب
 يارس اقبرط
 ريض شك نايب راثتب لصف

 نم ىورا لاش سدعلا ١

 1 يك ماو
 تصح انركرقلو مري اور لسلام
 ريك ررتثعيطلا كيا
 ناز يعض

 ل ر خوفو جس ناي
 سشلابب ف ئاطلا !كمبإب .[حالض
 ٠ عرضت ليج
 ولف ضن ارياشتم واب نيم

 100722-عل1 12137. 1025 م0171

 نآرقلاب 4 ر ارت

 سرفر ومتاراشسا
 5 ايلعا ف

2 1 
1 



 20 سا رس
 مابيك

 قا مبدلادلا «يوذاحلا هًقامعز ىهخت الو /نولئاقلا ةكح-لام غلبنال ىذلا هند ٌقممحلا

 لعمال لقول صباو «نوكيف نكمل لول ناك دم ١ذا اى نلارداقلا ولاا نوت اموٌرددصلا
 ٍنوُضو نوجد ذ ناقل ا "لاق كم ابع نبا نغ ير امك' ىوععشم مرلعلابم وه باتكب دلس يأ نم
 | نوللاورهاوظلا لهل ةبح دم لذ «نونلاد بيزنتلاوعمج اماقم نم «رهلتأ * تولد يو ١
 تهارمبا وزافف «يونكم بات مز كنْإق ةعاشا فر محل دينيز لهب امهساو هنا لكو ١

 0 هس نول اهيفمه واملا تح نم

 هلااو هيِلعاَوْلُص 4لامكب يهزم ه بلال جلي اوقطل ب هلام ومقلا تضخ
 ب دصرو١ تايلكو لوما عاج , تيسارس نفاق ل اك» تايحطبانم لكبر[ كب نارك رسعلاا

 97 كج يساند منا

 لاجلا ماهفا هتعرصاقت + نك تارقلافولعلاعيج
 كر خل يما ياس رو دير( تاج ا
 تلا ملعؤزيقرلار كرما اكرم اشرب جيدا بار *نارقلا موا نال نوف كابن يب
 يملا لج“ نقلا مولع نانا "لكزس ٠ نؤفلا مو نإيرملا اكن يلام يزعل
 رارسالا نم وليم مقرف سلاو نوعم نب كحاب دبح ملا حئاوهنس مولع عخاوت «ل ىف
 ماقال" وصايا بانك يصاصداش تراعتر لوبصا سئل هرطو /قلعلاو
 - بدكم زورفا ريصاردا ل صفمري لوص» ىوليطب مات سيريفل كي نارق لئن اني مل وو جس
 بريش اع وكا اسما عه ورا * تس لب ىل ظررترر دو لغد اك ااا بلياك باتل ل سمار
 وسر هساج قدرك مح اضو للي لاعنل اطم لم سا لن اب زوو راك عت تيردرط لس س١٠ رت:
 ماركا ماع لوبقم غل. وتت نع تسارظان يري "ريالا نوفل ١ ودرا عرش ايضنلا ضورسلا *

 / وكسر ف فير ظ ١ نيف آد . طسسانب اىورخا رش لح كسروطس ( 5
8 
1 
3 
1 
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 ريلازوفلا 9 دونا ةرشيفنلايرلا
 محبا نكرااشا مب

 نا ىقلاوهنل قينوتلا اهلج صن الو ٌخعتال ييعضلاٍيبعلا | نه عودا مالا
 وو ريك مال [مقحا لع مالساو ةولصاا هيلع ٍةلاس ىلاوإوبنلا بحاص ٌنكِمو'مطاعلا
 مهر لالا نعلن لا لسو هيلع ثد«وصئبنلا يش 'ديركلا ناق فلا خيلبت اهيلغعإ
 لمعلا هتباردو هتياور نعمك دكريقفلا نلت علب قحا نكشو قاذلا ن لاووغلب١
 و هلا عر كيتاكرب َنمْنآاو كتاودص لضنا انويفشوان الومران نيس ميركل ىبنلاالهدلع

 روا حرالصنبا/ ناابح نبا ؛ماءنباروإ عرق تياور ل ىرارؤب بيطخو ا دزطولا / لاش (ىوزبر ؛روحتبلا
 . 4 اهبل وري كروز سراطع طلر ىلا. ع ىك عيتلكاسا دس ا# وي طولا

 رنا شاك راظافلا لس ث يبدع سطر هدر مولا ترتر عرور شيك داونرلا عبي ( هيبنتر
 داخله ام/م مسا لياق ستي نر فدانا نمير * علم اوبرا ين اري مللي ىذرمالك ىلاق لك. يلعشدا لس
 اوم نيفنعم ءل_ى١٠ با تبراثروأ ادوصداركب لربي: تلريورجتادياس ارب ا وجر
 .يف ترك درش اسود بت ريش

 نوح * نكشه اثحعو بناازد ءاذلم رطل لصتل ىو هع

 100122-ع]1812137 ط1هوعرمهأ متت
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 ضنابل يعل اهفطلب ىلادت شدا |+ِهلماع مجلا دبع بيدا ثوريقفلا لوقيف )راكم
 ىلا ةعالنلا تاكل جل طبضاو ٌعمجا نا ترا ٍليجيبلا هباتكوهف نم اًباب ماع ئلنإ
 ةبلطل وقفل نا هل ًءامقنا ال ىنلا هللا نطل نموجملاو ةرمتخ لاس قب امنمالا عش
 ترومان اكن أو هللا باتكىاعمود »قادس اد اًوراش لع اوقل 6 نئهودفدرح ولعل
 تامل ناهذ ليلق القارس لغو نبرسفملا لعن وأ رقلوريسافتل اعل نمره ربع
 قيظول اموريضتلا لوص قريب انوفلاب اكييد طب ىلادطبضلا ندر جلل ملف
 و ةسخ ىف ومن م 2لامتلارصاقمو «ٌليكلا عنو ىستتهو ٌثاكرت هيلع هليدابالا
 كتكات ةةة08ة 8( تكة 44ه
 بصك ب بانكشا رلط ادم اسكر قياح لود نا اضمك رشلا ورتب سنسر رع
 رمأر اكوكلوتضدوج تاكل يفم ضحوا ام لا شوت (ر اوك زادرد اسكبي كب اك اسري ل ادق نخ
 اهلعبال ريدي اح تيا كب تيانع كل اهكربوا/ ل وركطبضطروا عب صا سيرسل يو ب كسر
 رم تا ةيركالل اه لمح ذك كرشنا باك ء] رواش عيجسك كلا سندي م( كدعإوق ثان رص ل
 لاذ م نعل عرقوب ماكتب كلذ ا ساداددت ل نسل وسفنالن اي لسرلول طم راق بنك
 ارم ورشا لوصا يف اوفا *ماثاكم لاسر لمان روز * نكسر سن لاح تاس سطس رد سارق
 نااروا سزئاسراكب وخايكردا باكرا ىو هيمو رياك أ تدم اكطارك قت ب ليبرد
 حرشسف ما للاب ايرماقم كل لاس

 نير ولاعدم الع برم اىان /انموا بلاي نير! طق شالو ةلاشلا لم هلق
 لبو ليك رم فورتئر وش زاهناهزاث عا ىتاتيودن بأ هيشيلاس لاوش مش ئا ريدم .رونم
 | . تت لاعرو خماس ابن كيري اء واروع امرلاو كل يروا خس لوقشلو لوقعم تن اجرعا

 كر ل تالا ميرزم' ب“ لو أ /ارولوا * تيان ار اراب فكس نط كال تفوح
 نقي ز صن روإ تالاعس يف ضع ريو ل يسرول ع سم * نيفنصملالاوغاب نيلصخإ فق "بانك كراب
 ' بو طل دلل تاس

 لامعا حد مارا تبر ترا نر لوما, بات يكبحاسمو اش الا يجلزوفلبلوق
 لق مينا الع عيرصملا لع عرقلاو ساقتلا حلاطموف مجرم اوفر ثول ثيكب ١* لبا هزي ماقم ريجدل ارا همم
 را /ث ازكي ىسراظلا سنملا نال * طبرلاو طربطلا ازسب ( تتفانلاتاكنلاىار لصق م نازلااز بليك
 آي يرسل نامزلااف ىف ليل شا مهضو ىلع نورسطم رب ابن ندين اركاب رييافت ؛دلاطمدد تم
 ٠ ” (نرغ) « ر تبان تسم طيلردطبم
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 بك ساددا اعقاب كرك بش اما اكسال ودنا يفض ليس حر عساك تايلر وكس

 ) هياحكر لاوضن اعتاب نيرا ما اوسا كريما نلار كل
 فيل انلأئاو « زج لوك ادب دعك ى وسي مر» يثور شكلا ىف نطل «عداشرا ارت قو

 لب” لب تي اود ةرورحس لبا تر ( جرس نيب لعب انكر مكلاتاسارش لك ئ يي اتكر
 قياما هوتزم سم دولا لوكا كويك فوك رهط ب اهحاوب اذان ثرارس

 هسالاقنس عينازفلو تايلدارول ل وض سس ”ظفل ل اطوعسبإ لامير كب ازرق قي ظئامإ لقا ف

 مايد لوما/ تيا مولع ماري يركن رق نيكي لايرلا مادا نكن قلالي
 اكن تلا مولع ركن م وكعمو نكي تلم عضاورر ور لمكياج اهبددع  ىرورط ندمت ناو عرف

 يابا« تا لايت لوط
 ركن تكن 2 ةعح داك مالا ( مر ل ددإب نحر لذ مر ديحوت ( و ضر

 ( ل دعوت( + ديزي آرثكت سلوق اكييرجنبا « ألام نإ ناب لوحي سرع

 ريل كداضال كارا اتبع أس كين ليل عمل راجح

 لواهيدورعر صورو ى-اننال بردو ىربطركو ل نادر صر ا هروسرل0 نارا
 راج

 نوط ةامراغ ترعح عليكك ضن اققاه يسرا الجيم اطنرو ا شن اربز_ شكرن م

 تارا رن اهنج عدل ناد ل ررج لب سن
 توك شب زورا تريمجلدد ١ نصفي لوصا راين منسف كك نارقر يمرس (انوقب)

 كاناننال كغ بعام اس لس ستعب ردك ربك نوفل لس رريسفتلا طفت نوم الاهل ع

 قرارت كعبما كزيقو كراج لون بايس اهدا عساه اثير شرار
 ان هالة رف عبر كير كلا ثا بها ها يخلو لش مود باب كس بت دلاغم رز

هساعم نارقلا بيز عرش نه ول امة فجل اسرلا نضر م لا بابلا ل عججا نإ ْ
 لورماا

 لبحاصوادس ةرعىع رز ارا سو لاسرلاو زي ل يضر اءاشس نذل لقتسم حلاسر اهلج ا

 اهئ للرد جايك بيرت لي يلع موون قش نر يطع الع « عمربن كان تينص رضوي
 . ( يركتترزخ تؤمن ) -  تلا لاعؤب نيش

 10022-ءاث 12137. 105201-721
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 دبلادبجاولا ني ماكخلالاولع مولع ةسمخ- نع مرسال ةكواسنملان رقلا ىلاعم ا ملحُيل
 _ .تالماعبلا وس نمرا تادايعلا مش نم هلل اوكوركملادزجابملاو

 ميا ماكعا م كلوا يبه يبت اب حد ولع إب رقوطنخمل ادد سكاي نلرقر كيج اي انناع درجت
 -هتستاطامماي لوب قلحتنمس تادابع ماك اي ءايط ' ملدا درك« حاابم/بقتسا بجاو
 لايقطإلاق نايباكينيرف ل درعا هزور' الذ ءرام سفن ثم ولا تاداهعس متن وق سس حرصت

 مايل طب سكان [نيزلااهياإي ”قاعترشما لاقو ”وركا  ةكزدوادر | مزام * ةركلاوقآو الصاع
 ا/هذود نيابي وكلا سمت ايلي كرفس هندعم يم ايكيكل ف لاوتلأيي السا « كتم نزلا لع هتك
 الاتش لاقو رم لش ايزي | نيو ب |رداكر ام باي دعب اح تاز ملسايل آت رص
 ترق ضو ارق سا انرك عن لوكيل هبات ارظلارو !* ليجسبيلا اطتسان عتيل لءاثلا لع شلل وم

 انوتاكططزفالو وردا رولر / تنزف + منكي « يركب لعزل ام عرطاى ا« ل دل هل ت رطاك طا و اتي
 حاف كر ارم هسر يب نيسطم راجعا ناسي « لول لاب بر ةعياروا* لأ بود طر داشيا ال لاهققح

 مايقول سا نيرضطن حاجب «س بدك[ كط ابرد ١١ نياق اءقد *لاتلاذو <١
 تنال يا تانلآرقوب كاسآر دق يوصي *نآرقلا نسما اور اذ هس ملامتلاقو ب ةزلصلا ىف
 فياايج « ناتي مر كتي ع لرقل  ادقم كلب ناسا نترك دق اارإ قم لع
 رثاثالابيا ل * اوربساوارعكر ااونم يذلا اسمي اي ”ىلاعتلاقو « سجن غاب ما لوقا مدرب دلل ||

 ميل راف ومعك ناي لايقطا لاق انوبسبمقسيدوت ان لل نتيس تمم اره درهما هكا
 ناس ادتبوص طب با (ةروسي احمر وسكر سرا طبول ص ملا ناج درسا « نآرتلا نرسم ارت ذ أ

 ةريسلاورفتال اون[ لابي ايل اتش كاف انجس ماجاك امله تلاع كى اي انورشلرها/تنآر قرب
 فارون شنط عقو سناب ام كيدزولاو نايا كسا هالو نولوتقل ان زودت العراك رند

 م طخا ب اخ [ب وزي جرف عورلط عرطنس تمام ل ركتقعا عنب لجو جك أ
 يلو قلعت كيم لا «بتكار هرندمومل ا ونرهك#ليللا ملا مايصلااومتث *لاببتشنا لاق ت
 اكس نواولار عر باي دوا 'ىس هدر اذ تبون لراطف !هاكت لري عرطس انكر لصت يسند كرك
 1 ار ها دق ايداع كنب + قات وطي د »لاق لقال
 مارعا مكب مراكش اهل كنتي مئادج ماجروا * ارحموا ماد يس كرو » لاترنلا لاق اب ماع اللات
 مال تروا“ طوداطصاز ملط اؤاو لاى لاق انوه عارم امر اك رعاهس لموت لالع س مارح اددا دادي

 تاهت تايداذم (تاىلأنم ل لا تال اىملا مستورا لوق تا اكتالاننا كلر 'وركراكشوقولك
 1 كيلا او عرب هزاوث تغب لاو امج حم هزلرك بيرنلا» وتلا ةيرح حن لفل زوجت بيلا تدع تالرتما تانادا

 ميسا
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 منكو ؛هيتفلاذم نيظرنمولعل ]| له ليصتكو ةيننملا

 ٌتاّيبتَو'نيقئانبلارناكرشملاو ئراصتلاددرمولا نم عيدنا

 تيرا« نر قارورة ئالو م لرارفلا اول رت افائرا ويلك
 ا ا كر صدق روتبكار ديار مسجلات
 تمار اصر وا ل حج داب يب/سد ضوكليرواس اكدت اسس توت لن ضيلاع كدا دد:
 افاتباب لموضو تؤ خس ٠ك دورا طو طز ] اكراصن اطإف!هدبرس تيدي ةلكت زيبا
 رج جولاو نايا« بيكا مكاو كسا رحساو نفرين زلنا رون يلا جيا
 . هذ تبان جلس قرط تاره ا فكرون د ايد امني اوالددا كلوش ادا اوال
 نيكيداشرا تباب لذكر لاهلي لولو حرط بوب تباشوك قرروا "اور باذ اونب نكاد 'ت داما
 بلان ئاكاب حواصتدعا طابا ورك تبت سابنؤجب طاب ترابط نر كابدبثإ بارا "طن لرأي
 سول بت ئ هالادق ل اد“ هدهد هس كرنك وا «ربك انرجرلاو" ليت طلابلاق تجر كانارف مان ايوا
 عروب هيد امال قران ركاقاف يزيح فعن قراغإ كال . س لدنك ادت ور ةيكبدس“ تاثوالإ لذ

 هب امتد اح اود تئلامها تطاول اند لوارعت ييدرإل ماع وما رونث هس تاآرق لا اجب عل ارايب اشيا يحب ل اضن اي ىماعم «بب تك ىتامزو لرد تيل شو نجوم ادم كمان ||
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 نايردا“ ٌمشح اف ناكد اانزلاوللالو ”عرمداشسات باب كن: .ايتركلتم ليث ازروا سن سن يبون
 ةيبعانناللب لي“ اوتو »كا قام تمور ايس مرج شكو از نتن لابس وو كان طوامد
 باشا اوت قلت كسار 'ورطر انكي ب ركل شرع ىورب نطل ترعى نج اشي ناكر كيك
 0-5 كرب مدد مورق رالوبتل ل قرر يادوب لووك «ءاشلا تود نقرب اورلا نقات كف

 همالخ بلاير تبادل سدو” ورظ ىلاشاانرو) كروت توف «لركغرددد زا لجج رطل وم
 ا

 و“ اف يسواشا تباب ل ثامقلاولع* نياواكل ليزا نحل” [تنعار يزيل رإ روت لاو بس تروشروا
 فالابدإب ل ميركل رق دازولاو ةيركذ اهنا هس اسهكر تدير 0 0
 سن لاس اان تلاوبزعاو ارا قت 0000 نويل اهددعا مارا انارعنك لالة ايسندب

 0 : نق[ نانا كب تنضم يطالع
 ”ىوقتلل ادب" اولرعااو/رعثال نلا مو” نان سر كحك او طمس. د ادب نأ اوكا وش لامعا

 ا ا مل
 سر اعلمه انك اهنا كاسيكس تاس كنوو تسدد نب. وقل دلير دايدر تاي وتدرك مع
 تاي'بابس ا لللرت يرتدعا نررثؤم سوق ل وص تلصق انزع بولخم اولق دس تروارعو ثبخترإزج
 ةيلاودما *س اننا ن عنيف اعلاولغزؤل نيم اد جسد شرا تياب كذ_ ابرك تشادبمدوا ناجل وكر جس
 سي نبتوال يس كو تساي اك او لمت فيلا ؛رلوكل ذك ث ا داني
 .كايراقتاب دق ج مجرور ريكا شاي دقات رضاع شو اقالغا راكم

 تاطاعم نونا سيب سيد ردم ممرتركرتاوق كر قلت تاخاععاىب تعبد ا/لوقإب لك ارا
 ىلع الاسر ىدجسب كتيب اهم باب زق افاقد ثيم وف قددا ضرس« نسر تخوف
 راش لك الغا بينت روماوريكو تقادصرو | توام« تنا.ااد٠؟تيالو 'تيصوروانرالصفمت اديس ناضاو
 اهدا رداوفلف_نإتق , شري سلاش لل وزجتدنع“جزوك لشن ةروز فاو سس نرررت ل وص كبس لوب
 داب لحارس راسل نايصدبمتااب ىو“ نويل ناو ”لاهتل اتاك لكك غرك شالا
 لاينر ب افوكتالايخ ' نداضادوبيب «ككر حنان عا ليك ب [تلورب رطل سا هدايآريد اريد
 بيد لباردا حار لوضفوكن اش ىروم اوريو ىراب حئيطشا راب ريش ىزاب كنب «قزارتوبك ىرعاشم

 ميلطمو ا ب لغار شوف زج ماني سيما[ لفظه نرتب ةييدانب تيفو تيك برب
 كس تاباوكيرواوذلر ضخ موو ملوك سلس حاط تو شر ولفشن يبو لوضفوج كوم بايد اكل هج
 .هئاضةيلياددلا و اذ هبسي كلا سأبب تدوف نحاس تيدوبكت ف اظووككنا «يئث يل رجم سرد أق
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 || كردي الاديا 0 0 0
 راضوتفروا لرب قرت تيل ر وامور تدوقاب كادي ب يكدايدك اقم رفح ب اقل اسيد ايمان رب دبدوا اج لاك بركات عوج دبل اج تك حسن اهآ ب سدد كيان كسك ئ زد هتئاس كمت دع امارسود تعا كي نتي سا رف ن تددلؤلاب لعأكا ني تينا شل ورقش اف
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 اه داسينبلودشا تار ى تيس ماا للاسم قلعت ىوريفو بدرع ل رك روش ل

 ام نززضدكاكذ كب باو الم :لسر اكتر سد يعود ف ٠ يم 0 ٠ مالت انزسس وش
 ناييعا«مكمالالدإو لولا واول ونه يمليه كاك ت باش ماكل دعب حا حس
 ل ات ايراد هاك اي اضراب مالم كلع سيل وبس ريك جاك وكاع دال ذنا كد الا مكاو
 ورك ككبج جلكدوط نأ 17 مك كنار 01 يك /مروا كش اورس

 كت لوسمالط

 : - ايد دن رع ثالط

 لما حقن كرو هاكر تاكد اف اينبشس لكزس
 مال ولو ياما تبن رذتمفام تحن خ ثددساقافن نق 'جلتوتيربس الداير بوق يس
 يدوي عررك شل زير كاران هوركسسا ابار كيو بتل ههقفانع م اقدار اس لو

 اقهئيورايقلا سلاعرب اربط وقر يدادع ناس بسور يظو شر ورابانعلس يرحل لس

 لوطا ون كم عر وكأ هتان اباوع انكي رف تايطرب ديف لعتض س ضد تسايسم

 ' - لاقت درج دج كنا
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 ريكا زوفلاو ورا عيش 14 ١ ريغتا ضرب

 معلفشامدارعلا اهل ارو يضل ار تاولمسلا َخ نارب نمد هاك ايريكلتلاولعو
 قا عّتاقول | تاب ىنعل لنا م ايتابريكنتلا رملعو ةلم كلا هناوجسرشد١ تافص ناب نمو
 ربكزتلاٌخلعو نيمرجمبل بي نعتو نيغيطملا مع رينج نم ىلاعتو هن ايس شد! اسكجوأ
 اكله ليصافت طقحو ىانلاو ةنجلاو يلزيدل و باسعاو يشنل اورشغاتهوزدبامو توملاب
 ظعاولاو يدم ةاغيطو اهل ةبس انملارادنألاو ثمداحال ! قا مولعلإ
 أ جك[ اى تلاع) بساط را دشالا .ةصويكد مالا انتهت ظعو/ انادداي ربكذتلا تاكل
 نطور دن فوكو ركع سريعان ايا شل كنان قادت مهلا عم ويكرر ضو
 21١ تيد ب صن» نبل تفي ايدركل اح ودروس[ جسررمدم - تامقاد تعبك عيقو حئاقولا «تكودانآرب أ

 البق نواذيزينردا نبك/ابل 6ت ايدوض ل ناوك ل ددضمدا ل ركاييكسنامتأو نين اط طهران مون الجت
 راو ذر كعس دوا لش باف اهل 2سم ]ترند اهضوككان اماكت افاد نانا مايا رتل ماضي نايب ا اكتاذم
 نامي انلو ب احر شاول: نايباكت اهتاد ىرعب ها توررللت مطبخ زر انرزت ارب كداازجو ماغا
 مالا رندا لوم اوانزك م اأو ثيداعا بساننتحس داره هكر طف الات المولع ٠ خذو «تنج
 ”اهنل ليطافالمغاو ضالاو تاوثما قل قا ةعسم اني اا/ اون الخم و: ليالاو تاوئس تلفن إبب سوف -جيوخش
 ىر لف ؤجتاوكزو او لقص ايناشن سيما انام 1 /نحتادسا ان انباكايشزروا ناسآك قع بابلال الدال تايأل
 ومب ازلرولاب ماقن طوبار تددعا طيطورو لاما بيسو بك هن ارما لئاره ل تحن ويناسب ج
 نانل خرا( سيرت ب تأنلالا ذ لطرد تروا لكاشم باى دوزيم ظ رم اسيل يللي ان/ يقاوم
 لكي ايلات زبر ماب تس ايتغاو تدق لاق الطالال بدلا ينووز/ كيا افرك اي هذه كيد التيشم
 لاو ماط زر لع خيب او عرالاؤدو تاونسلا فا مكزعشلا ارت ل هالة .انلسددداماق نكس ماظن كم
 يما لبو يرى يهسا هن يننما تا أد تسرامت حاكم ماك را كابير سيخ مايك

 ىروخبت تلغننو ىرآ تلي نانوت ا” + نراك كهوريشسيوخو ,دهالبو ريا 06
 "كه نايزفرت م غاتاضنا طش . رطرب لاباسضفو تشيللو مرام

 لك اور يتوب كر ف سعت هعاراج بيد « كج م علهثلك عا ىزلل انرر لات ”يج ا وابعلا ابلاو نيوق
 ةز'ت اقولك ليف تياعوريفو صاوخ وق ' ترروصو لك ا ض ءاررهعتروص
 ىيرافيدالوقوق ىفاعوبردإ تنحاساكدا ناو يترردا كسي تت سدورح كلف اسنجالا ساقنودجو كتم
 0 لاعبان لذي ماكل ا

 يلا كيلا روكا ادد دعا روكي بس لكل ترايأل كلذ ىف نارا ميا مراأو "عمد اشرا معيج لرش ماياب ىل وق
 1 ل ا الاو لل رربس جوك ليكي اضن نبك
 (اطغعس قى اي) .ىكدتابقكح انا يطا
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 نرخ اتملإ ردرتقل بولس | لع ال لقال بيرعلا ربك بولس الغ هواغلا و نهناسعق وا خاو
 رورودرغ جوش نهر عاوهلا ملقنت لو نوتملا لها راتني ساصتخا ماكجلا ايا مضت هذ
 فباررهشملاب معلا م1نلا ةمداخبلا تابآ فقلعتو هناسجسر اتخاو سياوصالا عانس ضابك

 سكقاطلمل ا تارط الع نيهارملا يدقنتالل ةىذانلا تناباطتملاو ةململا

 حاتم يرعاك لا ثنزع ل [لَدألا « كيس شم ومن اط يل اب ظفل مان اربح ) : لور ؛قنط بوكس هتأذ

 بمس تارتسدونظمإيلوبقم حس باجي رتتدت ص ئائسا دق هد باخ تايب اطخ.لباقم مقشر قلرط ري

 تدليس قافف اي دوج (ينرب و بكم هع تادنقل جس اايق هو لد .نإبب كب أ .انرك عسير حقت وب
 اي ةأسالا ناسك رب ديس لولحرأاردا نش تطالب روك اروي لولحامع تدع

 رامتخا م ماك تراي ليلبب بولس كاي اتمركو هي اوم هب شيز اكن ردرردرق نايباكمولغنا ١- سيرت
 ما ”بارها تب دساتاللولاد لوصا كاسي عل وورق ىرورضيف بدوا سن ركف نترك جايك سمرا اع ٠

 اجابة رتديقطنم ازعل ربو دس ايكمارتللاك رك اةتبجتلدذ كرفان رايب طر مالم روبخش لا قاب لاصار
 غل مك طاف اكد دبكرإب اك نلا دوا لول ط لس نيقطنم نحر زم تار[ مكن ارق اول مم ازا رلوق جيش
 ود ليربتيجرايكمازتلا ا/غسك عاق تنور يلد ذ كرحفان تايباطن دوار سؤيو رش ل وقار باقم ضار هدام ضحم
 لويؤولر ع از* مد سيموت نالبالا لوس نم الرا ابد" يسار ١ك ل اهت قدور كب لوا لم سجتو

 نار1 2 درس تن طاير نافل عفط لاء ميسم
 ود زجاع سس هن رك ئاخ تنبح ب تكتسي شلاوك بشوت اس دنس منيت ناو تيم ا < اهلا. صني
 031 ذس الاعت تربل وج تساي هكا ىند أه سرطمت تسب جت او د لل نيرط مانعا كسيرط سما كيو

 تاسردا حاد تاون جار لصأل هد الب اطخ نضر وا هزيكاب يل (يثت روس ف رطل ابب لئالد ئشاس
 موالي رمح لاس نم هس_موزل رواسي ب امسس ناعم يأ عدوا ناص 2س باطفال اك ماعلا

> 

 هس بجي
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9 . 
 ٌّشناكوا دمعت الابعلا دعيذاقلا ركهتا ام كرفت لب نيرخأتلا عابدلل رد عاقوهامك باطم ىلإ يلطم ن«لااقتمالا قه يسانم عاديشملو ||

 تدهورت ن ونعم ذم نط كن ومنمي_سور - نوم لكما نار قركبس سس هر نرسضم مان

 - هريخو «ر وما بس از رررلا قس انت بك وتوسع
 تسير كشاظالتهبسانمىك ل كرير كت إب 2 ١
 تب تاعقاو قفتم اك رق تايآرمد لىتسم انروا تددرت دعب السا ركويك مت الئ شيكو ىو سيب

 هبال تاحفارلا بسح أ“ ل زنال ادي نا ةرقرك بح لسع ل وقس س اروا تايدرإ انج لذاث

 0 , -اي# الاكو برتاح افك تسلا

 اكيمنادض بيتزتجاريو ظن ئاطل تروم ضجر كي ذك سن اب كورقل ٌةروساكرار مارإ
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 ٍِس .

 تب هرج كس احم تطالبو ظافلا تحاصف كاي نّرق حرطر شك كس اعوج عتاد لوب ماه

 أطل ناكر ودك نس نضل وار سس زجل رابتعا صحم !1مغلوا بيترتؤبا هو عررطاك
 ْ 100 هس ثدقالصم اهل اوع اياب هرشكرركس

 . ير زجل لال نط كنينا»_+ وصايا
 1بتاصاب نضر اةيقكباخآ ةركوكلاع ب قيك دب مالا انفرد يب اكن

 "تبساسر ع نوزع ش سانا اي تايآرعا لب سيو يرق بيرق ابدا لشرب شنو وناس تببسانو

 لان ب ان سا ا لا لا
 7 - تبان دش تاقالعورفونيدطردا رين «ل ولك ددع /ببسمو بس (مج ونت مزالتوجك

 تتسرب تلو ما ازجا سماك حس طابق ب تمالك اتا لب يم اذ ا تح اكتبسانم
 كي فيلاترازجا هس ناك باهي احاماتابكرم ما كاسيج بد امد اريتبدق بأ« بخ مالك طبي شدوا نإ
 ردات ثرارتوج ياست سرا ل اع الم الكت يلاجايوكوت دبس ان اجوج اد ماكهنما اردت ع طابتراما
 ا 1 وم اقريرايش ءازبجالا يسادتع

 مورا التيآ لصركا تال اورد ل طي اج انه ظ وح لوص يسر يلكئ رع اقرولبل كل هت يماشرف
 لوم عئاو لكفاب تبءانم ل ؤود ناا وتد” باوتاكردقم لاوس ىسكاي نايبإي لرب إب يشر يضف يديكي
 اكدر تكلا كح انهيكوق ضب لقت ووش حراز رج وو وردا بطنك رويل سؤو شل ني لمار
 انكر نارآب_ثووطحتلا سبني وو هاد نسكت اع مكاتب نوطحن#ت |سكس ثطط نرتدسملا ىلإ
 ليز ثياأ وثم حري و ليال ف حسام اجل ده تيب؟ سي او رقالع لوك الوتد در سس لي هدالان تاق عيش
 تانرتاوجروا تدلل عب انك إو جرو يش نيغز عب لت لضاد كهل ج بلش اهلأميذ عونا. وو ايسلا نم
 دراما داضترق العن اكس نوزبو لوزن« حرورخو عزولو ليس رك( لشرسا تاتضطتج دوا هس نايم
 طبضوإ( كيو ضبق سس «نلوججرتريل او طسببب و ضرطاللاو >تي1 حرطيسا . عمو اقر بشم نيدب ام كيطر)
 بستزول لس بيطرت اكيضقيول ل تمراكب اثر وا لس باذع عررطيلما « تيسد اق بال لس لدافكر

 دعو داك ماك ا ضلي نآرق تاقدازلجح »كتان اضت العكر د عاتب تاي زلال ا
 اوس باتل إل ارقاندوإ تيانغيب لوادر, لاررف لس نت بورا تاوتاو رتشسز كادي
 .| | نابابكت اتقاو كلومربل كك شيما تمم ابق سوا« سرك حطسوك ول س ليم روك ماكضارلاخ
 . | |مكاطهجاتاب ايلركووكم امن ا تايآساديحوت تايكبجنوا تس اموج نيش رمز لمع امل ين لارج ةسدج
 | ةروصو اءاسنو ريل روس لب مالا سقيقت نو ) مان ناسيا سرك ابحوج مول ناش لك
 لذطب اوراس ناوكو جد فلكل كزؤنور نارا د دا هيد تإ يف كنب املرو ركن تا[ ل وللا
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 ٠ .تاكسزمانوء اك طنا ىعدرم
 لونا تي[ ب ب عب ناد اياخ كر القعانركق فد تاس كر نر ا يريح ١

 باف كان نايب يلوا حرجا * اقحنونضوملا مكاسب هبي حما قلاب, كيب نار
 نموت سفرهم اعلاه مسن كرس رك هاد دي كن حوا تنال يسار ثسايسيوما
 كيا كاع بل اب مولحن تيلصمىكنناوكب سس ضد دير دا يب ندا قو رب لي لجو نوببب صبا
 - ايلركياده غل يس رد التساكرب كل سار سن ولا صر حاع رابط ليظرط اهم لا « اهلك تحس

 22 ركن اربد كسا دب كسك يعزي ا كان رص كك يرسود بيبا ميايؤي» هدام ( از
 نيف رتتاف [كسورقل دروس سلم.« ءايشمالا نينت دضبو ع عبدو امو فشلت حرار تلاعاكل
 ٠ || يلع الاعصروفاكرخ ما ميل اوماورطل يذلا ن)هنددإ كس ركن ايب عانت كيت سن ادا ثاصوا لع

 ١ حوت ل اثم كارم «٠ ةيساببآ مزال تاب اهيسوو عع سا كانك اب عرط ساوكت اب نبل ءدارطتس 00
 اد كك ذ ىولا ساو علو كن ادع كرا ناب فلم عل لأ تن مو[ اي «ميساشر ال لاق
 ارنب سايلروا سرتكس شار[ راتأدعا نساكررمتكر ا كام لاغير يمتاكداما نس مناك منادالما
 ا (بيتبي كس

 لبس وب سرك كنده رار وتبي ناصا حك سوم مرش تأ كك بل ق لاهرشقاز
 ردا تب ووصقم اناا لاب ل حبر وا انوجريرتي ارابن ل كقولك يرااروا تاور و راوداطتسا
 5 ٍ - سيتا با تدي مزاو حس سوت كرس / كي اناتبل
 كل كعب قارن نت اسكملق اب للا تبسانم كنا كك ررط ساهي[ ضحأ (هيجنت)
 طا: بج فوك هاذا ةرومالا كبس يديكي ل لوب رقبا تم اب لكلا رج انج« ربت 0
 - تسول

 ' || قالت رداع يا ةدو آرقرك سي فيا انا كاب ستبسانم ىتسبءاكاسا نسما
 الب اكس اكاد ىرعل سا عكا ايكن اريدك سوي قش متاحا ليل ورنب لب تمايق ع سبح
 تسير اردد « كيل وج ىسجتزإب سس لركن لشرب سو | عير لقتخمرب عر ماكح ار ايدك كب
 رثل ]و يبروط قافتا تقو سا ارت لك « مريم اقل اذ و اصح لوا اك هايف هر وص تقو سرك
 نيمز هس ا وب رككويك ارفاكرلج ليغ ل رك ظؤحو كى و هرش لزان ل تلاع لس موتي ل“
 تطور كك هش سا دوع اكماللدبب كصا ًالو: لان *معا كفل ةيبس اه نوخ اك ارت حس
 1 (ريشتو ثذكباناقتا ) اهتز اخ الرا تاس سس انج

 ( وكرر فخ كيري )
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 بقلك ظمأ .انرم ىرام نار -ان.كيبان غتر :اضدناب قبر ح/ن) نوطتي ١.. تحلل سس -_ ريكذتلا تايآ لوزتن كبس 5دجباسو توملا ||| قواد عبار يلدا ءالا يكذالعاميريظميت ملعو ماكحلالا تاي! لوزنل كبس
 - تاعقاو لاكن. ساب وب عجم ل إب صبحا لك قو عتب عب اقو .انوعراديب قت . عب
 لاخارو الطاير ئاقن كن ادد بيز كار شروف صار وصتلرس. رق لوزن يسري تنيك نان لوزن ببساى ادا ةيد اس اس صقركك يارب حاد ماك او تدل تري نييرسفل ماعاد اماسيجرت
 الفاظ وا و رساف لاعا سن ايد ا اكل دزنن كسر مام تراي يجو اكل ظ ايرث اقع نس نيفل رسل ع عد تاكنمأ
 ردح اهقاو كانلوب كت ومارولاو ترعمدارظلا ماي اورثناوال آرداروا كل وزن لسع اكح) تاي1 عرويشس

 كب بسس اكل وزن كريكزن تاي اذه رايس اكن ر خدع
 ادظاف عرطسا ضل يلوطلا بج تمحا نيو كا تدارك عس ا ضهاه سي اس هاش كارياك 1كيلو لضمرابج بايروا موصل ضن موو بايو ث بل صفا لوزثيبابسسا م اهلوزن بيس رل رق د حيي رشم

 ل نبتن_ركن يقل حرطسا يع لو صل اخ تان نا هر نعد اقتعالا اذ ضمت ل قتال ثيكرلق ل الاك أب لم انقد ماتهيد ويكي كوم ماو. تاب نالازقتعلندربلا عازل ص عا
 قالها تددايط كوب نقل اوحا الث الط كساس الاثم اودر اع“ ىلا ردا 7 ة راسم ١
 قوق نيل لب اور فج جر حس تطل شن # ذاعم إب ز اعمل ملوريلعرشد وتلا لاق متو تح نم ترابعاويل امس نارداريدورب لس سا حفيت ا وهز لاي ارئاس زنك مر ثلا نم ةداجلاب
 ادت يرق سعر ذ اوم غد مترف 1لتر اهمال آلظئاططدابعلا تا دايع عرش نت اء كردح ل

 الرساصارطلا ١ ايلكض رع م طرذ اوه ؟ كتبادتايكرب قو انيس رار شم الو هردصإ نا هد ابكى رطااكالودنبدد ري لودض الر ثنا دج ةناو ! ذاعم  رشاكاناف لاق ملك لوسرر ثا ذاسملاق
 راوسواشسركتيداب لاك هقرل كس عري كور 1 شخ لرش نتاليش أ ؛ايارف ذي[ عياتاو ب وغتلو2 ال نم بذيل النا ىلاقترش العد ايلا

 كب ءرابضا” اكاد ورج ردا سرد بيرشكا عامل ابلاشارت )
 ( اكس لانه دع بازعو كسا ومان شتا :
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 يح تتميز وم /انالج سل
 ايدج ريال وزن ب ايس اعلا سن امخلا تدحجز غدد ونا كركي ايبوكن اتم اتا صاف صافيا
 رطاطلا لصرثل ا وسرت عرسدر انا بناج ل هقعاد تيا ىسك ابج شثتارةنجانر ل يدري لذ
 0 م ا همر اطناوج هسس تسد اها ماوك او ةلسردا تبا خل اوزيل اب ين سانن كيل
 مر قق تسيب نركب تيكا ة سرك اي
 - تشيع رز ةرومل اع للا لسا الا رمز ل ترو لوو ِ
 نك سامروإ ضار قرط كلوفاو ناظر ت» نأ كويل أ اوفس واعفو” ليبس رواوكلوبا تم داكن وتيزت شيد هدو ىف وحملوا وانتا وأ اونا اغللوا سس لش تاو مرد كسب شمالا ردا نأ ٍةكعلاووكم لمعملا اولا لك اًنالَو
 طوال ./ةجاجديج ايكو دال دج وحط / لاو ملك ادا نيلي

 نابع الإو تشكر يلا دوا تي 3
 رطل تفر علال هل هللا تعلم اكد تهدر“ نيرضماؤا حفلا زب الا جر شلا تنكس م ( 1
 خا ] يوزن سناب تربو ىتللاقم نال ١ ياتو اهرب يربو تطل _تالغع تال وا
 ا نضع كي لو! يلو سرس هروب لوما ل ةرابلاو جاو ممر كش نم مادتها دعا - م
 يرش /لوتفن كلا توابعروا سسبجاوانركارارككم فراج نيانتا د ينضم ىزاببعا لاثلاوررفل لعب
 لذوي وو فؤف ب ترخااد ليس يدان تنمو الرا لع طش تكا نم تطس اذن الاهل اسرار ايندموا ولاد رك ان هوكي نو ةنيعيطلا ةزغآلاىلاىزاجيدا ثلاثا ورارجالخا املا
 رع وا طول هلارلا مج ) 1 قال داي سئطباط قدح الن طدايكمقلا با مولصاا وز ضاعف تاءادأئلوداوبرذاضا مولع نيتسددامي باد زشابتل مطرف لزضو مل ريكذتلامعورشا ميا ريتا
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 هاف
 ْ (ور باب عررشل رمق «جمداشا نمل مرور صولا ترزق لفل اول و لي مس سس
 ١ تبستبآء اك ير روم ل اثم ىرسوو كسا ْ هدب ظن الاب لشمس مكي مف

 : رواكد روكا! اىرتعاشر وت ةباجاب برج. روف (ثداَو جاوا تاَديزَم انتم خرطا ايل العوج ةباتركم ام ويك نسا كيو لد "لكحل ام مرو ابني
 2 ءكجان !رمالاو هير 000 0
 لإ كاوا بسرد رص روح تداعاك م اكريلطر شن لت ررطخ آس يب لوزن بدم ايل سس(

 ايري مشمن_ لوطا الاول مولصحم كدر ووك إكس ايديز تطحن ود كيا لس امل إل ل كيردد كيوت
 ب يرام اهك قطاف زاوزا لد سةدعللا اي 1س نخر يطب فير ارق كيل ل رطا انو دك ىممرالطا لس اركي درك نحيف ورك هلوظاوخوت كوب عرلطا سو بنينرلر كر ف لاي زيف م رج كلو نادك عيا ايديا دإ ىعينن سمكا فوستر اموت "يلوم اهب دهب و بآك كر يرترك لس طوصف#ترطجرو) ب كلاع ترطخ ؛اير لوم زور رج ا وبزفقو لس رن شيل سل احت
 ا لاق اعمر انروا ا ل ام لس صفت رت كآتإب ع اناا نس ا
 هرمي خر ققداذ راابج»» يطا اواهين زخم طائش ملت ذاك || 000 1 هيا قيآو كوز ةيوسل اش ىاسا لا كلذ لقوا لق اكدبمد ابراظتت اوك ناس س12 نحاس صن روب كب حك ير اظ ايار كولن تايآ (دنج لل اورهل ساروا تيأس ) لج لسلسك دتس اهقاو ب نا « تبساكد ئالطا نات نتايج رك [زف مدونه :(ب كاخ ن لاك: ك اعرب اكسر اكدر كس بس ديك ةجيروب بهجت وامن يدر كال اءاكورلرأ مشاعر اللا تراب الطف متي وتجول منح تي يدار لشن كر يعم ل يونسم  انسيك || زد عاشوا كاب ديكاكي ردا كورلا ر شاع تزاحم ح يحب ني الطا كت اق اونا نسا لفخترطت - وج
 رات تاج رجا انز/ب اقل داداه رعد اميه ا هَّنوُمْدَك غْدْلاَم

 _/ افلا ال اك اهي هدرع للا وراداك إب . : ١
 اهوا اذ /(ب ماناهناه درج اعتلا أ رار كيل سراير كا خب كلوتنونوجابداج ماناكل تاق نبي ددا اكن نيس مزور دا اك نر عتق ارا كل وتتم ذلك كيا د ل كسك زو سلوك لك انعم ضل تح اانا ةراتس رحتي للان ال ل و اسأل لكان« ىداتبتاق بل باع امل ادعت د تيرم اذكد يا ما عن اكبر اج عال اف مال دعفوبترصواعت امر مزعل اناكارا اهلا هتيم ىانف ضاري ليسا يك عرصتاكلا
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 ْ مان |

 ةيعارتالا ةلملاب َنكرتلا نوع لي اون اكد ءافكحسضَ [ نوم اون !كذ نوكرشسلا | ان
 ٍتيبلا*جج امير ادش راَاعْسَلاَو ٌةيجهاربالا ةلمل ام نعمك نمل فينحلا لاقياهشاو
 رو ف طفلا لا صخرش اسو ئ انّرختإلاو ةبانجلا نم لفلاو واصلا ىف هلاستساو ه] سحلب
 لا: يعانهلاو ع يبضلا تامّثحملا (يرغو ماجا وجسسلا عظم | حار ثم ال يبرغ

 جي كايا ىاّسوسخضلاو ع للام ثاوعتناو بألا قرتغل او قلحلا قف
 بز. ةلمءانركرايتغا نو نرتلا ءالاو ثركرايتخاوكردركؤ رت فاي نيرا فرص عج راح تدأذ
 هقللتهنم/ نو « تلاحو يف قطف تداع ئ/ولنح كل امنسرتباكزبجرئاس انادتف نانا ' ج (ننو نمار
 ْ انك ل ص اح لوزن رز رك ليرإ ديس لا انرايسنيسرخلا ' بمر يش عيب ريالا لثاريب
 ذرعا نيم كال اعيجتة ركاكرطال 'ل- ودنا كاهكامبا تلروا -. ةبتيطوو وخد ووسع الاعرج , ةمجرتت
 بيتا الع كي بطب اتضرواومالا غر كرايتغ ادام كلتزك/ تا اطير ارواوبب عجتس مابا: توج عر ان اهارك
 ارهلالذ هرعتذ «لاوغر معربا« للامضع يرطخ ىلإ اناركتقخ تب انج سس ل اهقتس )اكلم شراع الرب اذ
 ليلك ( اشو ارو نم نتخذ يو امرهم 'تميتاك
 ش  ضدانن ل جن موضح ٌلوجاني ىلا قواض تو كن ددا
 كبس هو لمار ضينع ب قت ليد نحب حتر بك( ليف نزور ) نين لا اهنح ىلوق يرش
 تقلع ليز اريك تيلوفط لدن ل عم بلا نصح او هايترك اك قبح يوه يطع رز سلط ري
 ع عالطضا يت راقزع بسر اضن هوركسسد تيم روبطساكانلإتل لين ملل مي ايما اهل كرما

 لس "لورا خف *فصعام اد تتر انحرم عت از كس مليم تهجر تيك صار فينم
 ده ورب م كلابقتسماروا تبان ل سا ن اتخ «لسانم نياك لما تيعلرطوب لدور افلح هس
 للتي« اكد تطدوا سال درج ب ببن ينمو كسار ب يبرر اكعد دب تاور فس بع(
 ناو س11 سقام هي طفل إب ايغ لاب نازله دي تاي ' سبات تدعركا لكس
 * قنيطلط دب جدا) مهند تب تينعارت سل سان لاجردا * المانع ناك لد تييسدار لام
 فاض كيلا سيزر طم بكلتا ساتاو نبا دع" ةمسنذ م ابنبا#لا يي افاق
 نار تيكن اينايتر مانكير شدا تل كرر تبيان لامس دم عب نايكتمب
 ةرلرط/ يا باروع ولعل شن يورك يرن ردا ثيل انبان انغ 'ض رادع هلأ نقد ياك
 1س د سنت تر دوبم سكي رتل رم رشم اب ىو راك ريك طي سمع
 نيو دل فينعوو سلام سيدار محق وكوك وركن حبال ذي |موس كح علم كح انوينتاش
 - , تلشبكاوب اتركرلذ كلي ]با كن قتلو نب تلصلاوا . كدي بكر ثور يشتكي
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 ظىسطفلا نمر ع ولسو هيلع لدد ا للاىنلا لاق
 و كاوسلاو ةيدللا ءانعاو براشلا صق
 لسور اذظ”إلا صقو ءاملام ق اشدتسالا
 رو ةناعلا قلحيو طبالإ فتن و مجحارسلا
 ىوللالاقواجرتسال 1 ئدل ءامل !صاقشلا
 هضمعنلا نوكت ناالا ةرشاعلا تشو

 رول مهاربا ندا ١ هغلرلع ةمئاءرو ند لك هما
 كانك ١ كركر امن ماكحا ثمل املي «ز يروا هن ضن ججا ل بح (صزريز ماا وبا اس ا ارداحسو هلوؤ
 تررزرفت ماك ا نا ذا سير ظان ءم لرتشم ا كيرقت ضو بير طرد كتابا تدرب
 اننانن تنم كرش ريغ نكش يسد انركو ابج انه ٍقانشن( هر اون ترريصجل الامن انرك سي
 يفت عهوانرارومهق نع تيردق انعبق حابس ل بسجن فرضوكت ومده افش «قذر ( هر انزل: يضرب مان طرا عر
 ( د انيك سولت اسك هر انؤج د للأت 0 افرب (مرانم/بل اب تءابك «رازن ارق ما كادض كن اج

 . تطغراصمع سر ارق اواو نرش تدابدد تادف اههس لقت برويشوجن ار انر يراك اال حسب بكاك [|'
 : | تطافحلر وصل مي اترك هريطو رصو (و« د انررسشي تييعمإ/ة«رانومربق اكرهك هر تيلاس ارم مر

 تاب + ازرراتغا ل اعف اسيبج نيرو, طن ناب بك ائازن لف «لاكل بكرت دانر كرات ح |
 ( طور لوب لترابلا قوتصيس رج انركب ادتبحا معطف ا ىلا نص
 رانك مدر اووك د الواروا دالعاورلاو( طر انركزارتص تسملوومل( ممر افراق أص سايب ( مرسر

 ( ماد تفايض بار(". ) انركرقبقطا موز ان رك تفؤبم» تدوعرتمازسع ر ريف انرز تمت ( مدد انركز
 ا( انزل مات اكرر مشا مسوس د انهفر يلايخاكت هس لت تقو كتم رابع( م1٠ مالكها كسلابو شبشسوب

 انركن يدي عفر سيب مر نير ام كتسف ام ووعي از مدد انوج اكنوباخ بخ عاكن متن ع تار |
 دانك حرت عو لفن زامل( رازوم مهظيب هديك اكامار صمد |

 مدبيلبا تنتج تس للود كليك لذ بم“ تجمل هين_ ىزوجلا نبارمإلم لا ناعتخ الاد مل وف
 واما داوسوا لوس تضرب تصلي تارت رق ر وعدو تل اس نزرع بر [تقو س١ اركدتغي
 | 1ع حمم *خدوب (ع حرا رح / رع خس وع مد[ تطعم هدرا كلو ادب نون روط قلد ارك

 معلوف علم « رع ئسبع « عك رع ايرك / مع نايس ب رع سوم« ب ثعسول» ريع عاطف :

 الا ل ارق ولا ابلارثلا ب عاص هاشمالا ةطفل ال اس> هل وق

 ( كوعر

 ابرك لاوس تيرورط الب ( يوم دش

 ( منسلاناجترتر

 رب ترطب اب سو ايار غد لور يلعرطدا لصرونمح
 لاير كل اوس ةاناسطب ىلا ان شملت مم ب
 الب ويكمل ءاناوزتك عام ء نيبو ىف اي هش
 نانريز وم «انلاهكا للاب للا انوصروا
 اتسبك وار « انركر اهنتسم١ ساب ددا انزع ال
 انركلك هو اكيملاغ ايكوم يع تراب هيوم كيس



 2 ا ا الا : كاكا ل ل ل للا

 لعق ترصلاو سمن إيورغ حل ارجنفلا عولطنم موصل وو الصفاو ٌءوضولا كاملا لصف ناكلقو
 نهج[ قا ناكر ”ةعورشم ماحرجلا لص و قحلا بئئاون قلن اعالاو نيلاسملا و ان اتيللا
 لافنإلا اله ثراص ققدحاه وكرت ا ولاكن يكس لاروهمججرككورديندام ف ؟قئاظ لاه دإالا
 اًثبب اث اّنمِل ١ بصخلاو ابرلاوانزلاو ٌيقرسهاو لعل ريدر حل ناكرتو اًديش نوصل ننأك
 نيكرشملاررهمجاٌم ١و ةلمجلا ىف اًتراج ءايشألا نه ساكنا تاكو ٍةلملا لصإف
 . اينييتس اهنو راما ىضنلا نوعبتكو اهفومكتريف
 « كرار ةضيي/ تبارق مرات ماهر ا «تنديعم « ,ثراع بلان حبب باول ءانركوم رخاع «معتن علب كاتي : تلذ
 شلل ةرآالا دوس [ر قرد رع ءتاب فوم لسى راج خر اشم ءانركيلرتر ويدهن «انركف عمدت
 ْ ,ةرسو وريقفا ل ويح 'هزور لب ان [ب وزيرا ررلط /زامن مونعوبر كلا تطروا ١ هسحرت
 ىكؤرام شا ٌنإرم حرد ورفديرذ لعل اوف !ناندا ءامت عرش يي رضوا انركعض اع ا كنا لن تسالكشم انو
 أ | سرج لتلرو» كت كدب نيك ناك عن الباي رك قدا يق يدر كل رتوكروما نا ندوب
 2 لعرب لافاشا كورا. يفلروا قركولنا لم شروجنكس ءاهت كد اجحكك ترلابفا لد دك ب كلنا لادفا ناردا كبت بباخ ل تن لصا كبت سعب صطدواددس از
 -لبت_ارف ثا ابل ارطلا دمج امو اشم لا ءوضولا هروق -. يرش
 روهعلاو سوحيلا لعقد زروضولا !نهو

 ٠ تلاكو برحلا ءامكح هلعفت تن اكؤوهراخو
 لم لفي ا لبق صن ول 1 ناكو ة لعل امههذ
 تاكو نينس ثالثب مو هيلع يطا دصوالا
 نمونحملاو صن ىدازإل دعاس نب ست

 برعلا ةيقلو سوجرلاودوهملامم] ىف ةؤاصلا
 ماضل اوركْلا نا وقاو هلا هسنال ةيمظحتل اعنا

 اهتممه نزع لوهملا ناو ةئكرنا مهختض اكو
 ةينملاولُكلا لو ل مبسلا نبا او ىلا رق

 بولو ةدالاو ماخينالا ةلصو تيككسلا
 لامكأهجا نوفرهنواهب نحس ارلاكو تملا
 مكلاؤا# ةهيرذتملاق هكراعسر ناضالا

 هت ار فش ذلابلا ثلا بج ب حاس ماش ل عيمتلا ناو لوط

 11211210-10022 عدم 013

 ضنا رواج تيك ذللك ادوبي" رك ع نسو ساددإ
 ِ كرمال لاى در دزوبا تعج ءات نومك اس

 قعبت انعام نت ضيس_ ل ونرتفاع لش تس دط
 نو روبي ل ةعشب نافل ككراإالا طعاس ني ضرما كن
 تعوم لامعفا يخت ناش ضير ابدو]
 .لاوق) قلعتم ساروا ركز و ءاعدروا روجر كض ان

 ترد نايم + كن اروع ارا ةزلذ ض نالوا
 « از/تشاؤيفنا/ل عدلا لعكان كور قاسم ءانزك
 ارت انرارم شتت ب شاع « ان يرالم «انيو قرص وكبك

 لركيئاناهووكرو يف ادا لقلوب ييردك ق امس وما

 ل اعتاركززتن_ةكدط ترتر اني حت ةيكوتداحاك ادا
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 نضل لكرشتو مجنلا لمتنا شاناانبأ ثلا كيمزنياك
 تنغال,نب) لاقو نحلل ساو لع نيمتو لكلا لمت
 ىلا ىلا نم سلا مي راكو كلذ لشم ةركتيلال
 ف راروشاع وصت,شلر تاكو سل بيورغ
 12 ين ثداكو لجتسل !(ةرارجلا ناكو "ةيلهابلا
 لادا لوص كي ذىف قفتساف ةيلهاجملا ف ةليل

 نارا ىمو! لاو نبرساع ناك مل هيلع
 نيبعلا نما نكوانكهنع

 اهرشر هر رهلظ موف ندر دو ةانلقام اساله
 ومدي قاشلاف ةقءانزل زق اسنلا اها لحا
 ميغا ملا ننال ةمُجلاا ةيميبلا لامالا

 ةاق دانزلاو قلاب ىهدللا لش نيدهاش ةلملا
 ماسلا قتل !نوعيطتالركنالا مهلا لاسر
 هنيبابالد هنو دتفالدة لل امحاص نسف ىللا
 الس نرخ لع نو وي متل ىف مزين هذ
 يادار مارش لا همقراكالا تهكم 'ال/دل!ناكازاومقانعا نع ةلسلا ةقير نيدإلخ ,تيارلا نم نيجراخ مرربو جمل نورك انلإب
 رالي نيدلا ىلا "و ةراوخردل نالل» نرلفاذلا ىرلهإلل

 هرث نك مهتما يس مق ةلررمو ءايمنالات

 ١ تانك سابك ايفون انف لينايبورئنب ري ميج ١6) نهانا تاكو هلوق
 ريصملا اهيفرعي مايالافو تاب جيم لايللا ىو تي
 . و لح (رف نش ذلاهلا رطب بحاص اشم ل ابنوبكيف كلف اهيروجو قشرريف لنج ايد ركل اب دذوأ تس تمس لانواع هكر, لل ؛ برات اجدد اد إد يان رانور ازيك ترمي كب يزد رهشم دوب ايراسؤا وجيل وهاش ناو اريك <" ابحر طم ١ نوت شدا ناب

 . وكتجرع نوجرفيامنا قليلواذ مثرت قلتو موموطف

 . لل ةالزوايد شيرت يوغرشلا الوطن اهوالسإ نزيل واقل

 هداج رك ردص بارت ا لرد هرن اهلك اغا
 ثار ارنوب ليف لينكد ورسم "تس لمك نادك
 كباقي رذانب ايا تك تنام كولد
 || قكردتت ككير اخر وتس قواس بلل هدسااضابك
 تاو از ىل_ الزم ترردعت احن ركن الع ١ يشك د
 لاس يطيل لوو اكفنا ان اكاد امشي
 ريل ت يبو ل لو نبارماعدلا تاي اتفتسا تباب
 راه عكمراز م الغ لالف لالذ م بناج

 ك/طواد و الريقفور سدا كل عاب يشب لانحددا
 رمال اهيلول اف بل لوقا قاذف يك نبش
 قاض كورك ف لكك تن رك ماك لدعم
 ف وادع هلو ياا لاو اكرم يس هاامتبظي امارخ
 "!بايثطازتسا مر ةءاناب رست غب فاس
 نوار ةكماررت نت مارا يطوي اق عصر رد
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 نعورومال ١ ع زهراعبتسا نمي وش نربكا امش لاقل ادءدمق نكوشلار وهبي لق ناو

 ةيلع شدا كلامو اعبتساو داعب ا لاككاو ني ققلاو قيبشتتلاو كلر غلا مهل الط نم ناكراهتطاا

 قلرشن اوت اذابحلا نم ار يئاو زو لسااضلا) نوبل نا نتباو مهن اهفرول انملاو ةيبتلا للارض

 اكزلاةةدارالاب ماعلا ف نراك اكهب ةَكتْخملا تافص نماًكيش لاقت و هد اب ئطاريغل تبيتتا

 ًهلالاو مانملاو لقحلا ليد س اوما باصكاريط نم ىلا نلاريلعل اوا وكيف نكي هنعركوُي

 داق ىلا هيلعَرتُي قحم يلع لاو يسفشل نعللاوا ٍضينرملا ءانشل داجيالادا شار نونو
 حو هكدب ةيهتو قزرلا هل طبي قحصنعشل ةسبحمل وا لينكس الل حد قطو "صوتي
 قدس سادات اب تاو -اىا] للص. اندم سي ارقلا "اديك واعجتسا كاد جايب كنان تاك
 قئازيف مت تب[ ٠١ نان تعيب عرارتما "نامل ظم عج اكتم نير تلا الص عنويشمب عروب نيد
 قلق اءان طخ« باوخ ملا » تروق كن _ممولحم ريس ام غب ساو ءانركل م بادتكا/انوبرس اناس ارنا «تعالع

 امهيوتم انو تععسو طسبم اند
 نول واو اعبتسا روما نادج تاريثيس) تسب حرداقع نا لل كيت وتوت كرم عقاوروا

 . || مطالءاسيوا اندم لئاقاك لجو إرربشمت كرفس س يركى سكن حت روج اديس ل سد تف
 سود ليا اند اشم ايداع ءانبكس انتزارمداوكت لادا عشا لصركينروا تان

 تاثر افص نا عليين !رفكبس ب كرش ءانوعيساناتادابعرد ابراهيم مسن ان م انتر

 انهو عايل, س نوليف ن لوك ا دارا ٍتاذرعتهنا كم اع الفم صر فك اس ةظنوارضوج اعنا

 كترطساةج ةريثذ ماهلاد باو ديدوا حس أذ ابر ل قك وبسس هيلادذ لس ضاوتز» بادتكأ بحل اذ لع

 0 اقشاي ىرايبرو ! كسروا ثمعاب سنو صار انس سارو انزل كنيس ىسكاي انوا فوك يم
 ٍ وب لبا عتيراسروا قدقنن نقك خذوا ع صانوس تركيب ىلإ

 4 كسواشراال ادت تان سول روس انج ب: لعل رق ري فنك

 ةرك يرش دق ارك كف سبل ل نايا ندا / ندر هال اثد ابوه رثكا انو اهو

 مه انوع اتانبرادعحاك اضركدؤس قوكدجتدابكئارك عر ا ككاو قلاعرك جتيك,,.. ٠:مز نش نم

 طليك انو" ككاو هلكت كوب ايرشالا لك يرشاف كيب ملا كي همك زبون
 (ٌماف ) "اسي ”كئالهاو ار كرطال هرحوانبررطا دس تيك اخانع ملوك اب

 لاق لقاك انيدركارب درر سكس اعتسا سرعا ىكر فلو ين اهتمي ذيك ذل نع لا نعرج هلوق

 كرز ىسأناصص سرمد كم دارا سباق اء كسا حل 03 ذ نك( لوقل نإ اديس ارا اذ برها امنا

 حاسوب صرخ انك اسس كي تسلك اذوب ًاروف “امو اهكروا ايه دايز مرادي

 م نك ا اال ل ا ا ل8 ع 8 كل كا حش ع 7 0 7 31030 كا 7 7
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 امص رص. مصل

 ( رقع رآ #24 - 2



 ري فلطدرا ني ف م
 عرار دق. توتال اطار الار دتدرهاوبل قلن حا نوكرخُم هرارشسلا نكاد
 تا نوشياون دابا ضع ص اذل ارومالا ىف ميكارش تاك نا ءارم ملاعتد هناععسُونداَعْبأ اذا
 لع مركزي دوهاضررخ و ةّيجولألا قوي د اعلا ٌلصجا فرش »ل4 لج قالطالا ىلع تِلملا

 و اكمل لذا! نيصرسخلا بع لسير دا مالح كطولملا نم كلمةاامك د ااا
 رومالايبدت لا هكرتيا لك ومركح كررملا نوري نا ىلا ذنبا ر ومالا فيقوم مهعحي

 ثولوتيمو سويد مهم قدير رم | ىفمّيعاذش ليو دا ملارت اسوم اهبل نصرت ةيثنملا
 قالطملا كالمل اكوبت م ارسسنبِل نيروكزسل'نيصوص ملا همام يلدا د اعبي ينرقتلا ب رجلا

 نُدِعَش ن!رومال ! نه ةاظحالس نووي ازلاكورومال !ىراجم ىف «,نيدّر قلل مةهافش لشتو

 نوت اولاكو نوكيفنرك ةر دتب هيرو هلاروهالا ىف م«تاعتسيمو مهتلهد مه نيو مي
 . دتتعإ حج ا ورلإلا كدت اهلا هجيوتلا قلبت اهو اًروص كدب ؤريغو ضّصلا ورا نم

 _ مظع ٌطلخ كلنب ق تذاع اون ةروبمروبملا ثدا شف اثش لاول!
 مروا «ه بام النيلي فن روج نم انف اهلواوب تلذلاب اقول زيج هدرا“ ةرمج جرماربا كول
 لقا: اؤمن تيرومتم تيبؤلا سلي روف ستر ٠ "ولف كرز تزخر ب انركطويضم هاند

 درانإ هدرددب لثة ارق حج بارع ي 21 يدع
 ١ . .ىلإب هام قرط .لباج عجج اوي لش روص عروس, لتي انومردصتنا يرتب ءانليكب
 ديو لب »2011
 لؤضيتارىردمنب ضباجامتتيف كروم امي اطقف لرش( اك راس اكان لهدا عتيد
م بارك ؤ لس تدلغك تبمولا لترك وزب صاخ ضجن با حل اريل جولف لت تت اكد

 كنظا

 اور لؤفاكلوعت اننى ول اقرا رقمي امدتلا ظنك مان هيج يررقو صلع دن ع ردد فاران
 م ير دانر اتنئوكنلارب وجت رع اهمال ف يبحث ركل صفر ماذ وها ضلوا ضل رقم
 ل ماكتروا به يرمركريسسم الطول ياعر لك جادو تركسبتم اظناد ونال قاب لو حت ل وجت ايامد نناردا

 بلوس سان ناد نب ن ا ولسا علاجك ل وة نابي نيلسوتيوا نه لل تمار كمال شافم
 للا ارازترما خارج ادب تبت الس تييوبقما ضو اكد لقضتباطرداب رات م تر /لايخ ىروزمو

 كو واس دب ترك وقر وزم لايخ نارو) «سركذص اع تيلوق طر تعا فم شت كنا تنقو
 ترق ن١ شروع ىرورطروا اناصكم ناك مان كنا انك ابرق سا انرارص نا

 ن اكرب) ناني ل ايتر وم كورطو لستم ؛ زبر وس ارتد ١ اخ تجذب انيلدم يس« نوكيسأزا
 كك, دورتي اذ الصفر عفر نك ايو روق د يسم كيااكد وم وتس يط كندر كي ساغأ | |

 كة وس افا
 ممن. سرس وويل - ب
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 اى كتبنا وكرزب ضعت عبسي تنفتح ك لرش... .ي نعل ضجن ل نال رتل نا لا يت -. لا ةلك تحد لكلا ماشا باي” اطبع امداشنألا ولا تلو وق د, رت - الوب اوت طلظرد | ايدول ع درشانبكة ربع سان
 نايلي ضل ادت بجاد درج ليتك لس. مويا هرم لب جاولاب سيكل ناضل ضف شال ادا ب جمس مو كت اذصإلا نضذو .. مسيل امم ى ادكلا تاؤص نم فسبائىهتمدروكأ لب ءودداصس نأ ر جرا بجيبجاوداقتعاع  تررصام ا دم ةرداسلا ركل ارائألا ن١ سانلا

 !عرتىااي ل سال ضتراذ فبارك نفوس اي 2222 كللاذوف دا دانب قبو حاذ ىف ريغ || ىرانيب تالت بولاوكى كه ادخ كير. ئفلواو ريغ لع جيولال ردلظوم علنا ريق |
 . نب ةلالداقعا نيش 0 ك0

 كرك تسل انو لددها لوانم طر نا كبة ركابك يلو لم وكلا برق ما هلوق
 مايبي تاج يمال عراب سدد هير لاذ بر" مهو ددا كش ا موب كيدزن تارغ كيب

 كن باريس ر ر/ستسروا الو عومي ان امرشا ن ود نر لوك و
 . صو هيرط»اوافسسابا عيبا قلد رشا هان اش ل اول نول ميل 1 0 0 0 و هد 02 مر "و جل

 ايل ب تبل] تاتاياعرب ياست يرتد مقل نش

 لك ناوكم يلع اديب سموب نإ نموت نلقتكن د سس ضرايتخاوورع سنا دوغ ما ام ف رجل
 -  (لافا . اجل كت داب
 اهتولمس موق مارا باب ذييل تر مال ار لع مأرب ترطترل يدار اند 1 خر وسلا لارا تعا نص ل وق
 ش ا 7 0 2 0
 - ركام لكون اوك ودار باب هي ابإ نثري ام انك: +1 ادد
 الطب تسابسسر يداك سازوج ع رسبت رو اناكراب تدارش وب دتسعم لفلوا تعلو لق يب
 ْ ( رلا» » ير طرب كت لطا/ وثب ني رت ك1 دج ةسالايدإ كيا
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 | عرو نودوقياوف 3 لاقو كرابت هاير خيبرشبلا تافصلا تابثا نع رابع ةيبشتلاو
 كلولبلا كا امك اهب ض رتل ناو هدابغ ةعافش لبكي هداو لدا كاب ةكضالملا
 لإ وركن هّحسر كادت دعس ولف و ,راَبكْلا ءاركال ملا ؤبسنلاب كلذ ل ث”ٌتواعفي
 لوقا( ىف ٌنوعقين مخه ذآروصتل مياصباو مهن مولع ةيهركألا بانبب قيل“
 سس رة ل ا قلو يسلب

 وراسي نوفل اذب ريبة جرابك يما عج وار ؛داشداب كيم ج لو لايت نب تاب تال

 يرقي ب مج الادط رطل ل ومسداب لانك ديب حسمت ني كب نإ ا كر وق. انركمزالناب

 وكن وتخطي مرج اني اركب اهل لس تاز كاب كل اهل قري رشلاتر اذص ديس و ارت سبشمألوا ظ 0
 | 44 نسا صرلا تراترل وت عانش ل نول 1 ناب كل اهتارخ
 ويوم ا نيوراع كءاق حلول هو ردا يسر لا أي سمات رود ءارعا تأ هس أب اش داب لأم اجوب

 تسقو ساس مو قبو انك اني تح ايقهر لادا عمو لع كيا تبل 9 ست يبول نلاغ

 محيمربشتا كوب لتمر كرف
 نواب دركع اعادثول بج شاداشب لادع ردت عي للاب ضيوح اللا ىكللانا هلوق
 تن وور نوتغسؤفروا لزج اماناكارغ (شفابذايعل) حررط سا تبت دكا كل وج سلب شب و ؟ لم
 - هع لص عططلاو روس انه اهت ادار طا
 ارهبطنم مح يكد هدرون توكل وتخريب دج 6” لاجلا تسب خزان( "هلكت شكلا
 بكب هءصانومداوا شاركي ةتكراانب درمان ناو لكك” م1 و اذطاانإو هواوي موق اج
 ٠ ترد دالي سشنيز_صايكا سوم ه ميزا لع كربلا خلكم

 لكالوا ل نيا (رشاذادم) انعالآو تددقو تلظعىيؤتا ايد يدب نك ع سس روقما نر ارز تل

 . ابد تعبك وا اتيل نايطس اندر
 00 آل عروس اعدك يدرتكيرطت سارع 27 د ابي لكيم ناد هلو

 كقائد تاما كرش انم ل 1ن مالتددا نمل اهل 5زا نعل | جكائطلا مفسر
 تاب كان النبض نآلل او هن يفتت

 ريناد ضااذلولا كما 'لس تيز اما كان اقسم ثرط ل الات امن دج شرافس كس ا بن
 راك كب آرت لواط ( طال الا ل) ت ايار سكي اذس صن اروا كسك كس اك تايردا

 1 دارس اشافس لاش نثغس

 ( 7602/7473 8“-( 1144/4 قف ) .) 02 2070

1 
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 اما
 ب ٠ كيساب/ اذا عروس

 مو

 هودواوتماررشلا تلك ارك رك ضراؤسمو  نِموُهَو ملا سلال وعسياَ -
 - الف 2 رذ سصرسب كسا ٌنوفنْشُم هعيطخ

 زلزل اهتنزووتوإبدوا سور رز لد سا لإب «سبب زول هوو ت_التوالوا ل اذ كويت سر زب زج نع
 دمعت كرست افس لكى لوبد م العم لم لرطلا كتب ج لع سب لاعاكتعاظو بدا كل نا كس ذر وع
 رز الن (لكزولاو فاك ئافس رافس كس لتس د ماكرجب *«نياف شدا وعاوشرفضتاف هن رشم
 (طااؤر قود لوقو اهيركروا اكس كد شءاذس لكل نتي
 لك قولنا ورك ب ليا لج ىزب تب نايططوو كعب اهكل ضل ايلا دج سبح اص هاشم ننال
 .أ | رس سب ديكرربشتو/ل وا ١ كس اجايكداقتعاالت افص ل ا» ل اقولتل ب ىرعدد ؛ اج لل ايختاذص
 اقر انتوعراشنم اا م قب لرش سوو وا« انس انرك ايق سر طاع اكترلاع باغ وانس
 انسب ل اعنا لاذ ساروا اركي وشم رطل ن د رككر لبنا تداع بالغ لش
 صنت ام كس اتا كر ابو وجو يوجد تنطص كي لوا لب بردا سده وب اد( تعج مفتر
 شل تح دوترهلؤنوو نا « كيلر اض قلاطاكرسامج ماهتروا نيهز ؛نامسآ “شري مد تسدد
 باتيك نآر فرب تراك تهل انئادإ نا غر اكراصنودومسروا برع نيكل شمل عودا لكاس بن شب
 ماجد ض دمك وزر جبس نايمه كسلاروا نايس ونيل كي موس لليد زن ع بس
 تيكاردا تس طيلر دوا نلحت ّن ريت لس نويت ل زنود نا ' عنب ترارع نيكس سك | وس علا مكي

 ل  يرسشسُساسم سل عيشساس7ا ل ا رع ريال
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 تكور ولع تعويد ماتو يطا تكل ع توا ميرا ل تاوري سان ك ةيجزوم قنا شو هاك 7 فب ياو كلوت نر ادار تجاهلت طرت ورك كدا تيل مال ركلات اك سا ات اواو سال سم فو ذاب ساه هاه اب نك تاما كيب كا لسا صددد كاذب كيوم هنا 12 كب هدا سوالف هاي ناووطرج ل كسوزنو طريب امداد زا هو راس ةيدطد# مدام طا ساو ارج هدا يود راما يحل ومد رشا ترف 2 اهكورم ندرك نوال ضر يزد ايوب ليا كيب م ةيس]م وا هد لاري م تيك ل لادم نالت ترب رج طيس فرط «انركو ابي ايرتخا عررتطا تب منصوب م اذا «مال_لييط ملم: ترزصت ل« ارادت .انيرربب وقر كبسات لولا ,تاذل __.. ةحال ندا جوجل نم علل اذ نو كئاوناكو مس مارق اب ب !لاؤط ىف توككتت "هللا اكو ايت ينس كئامثالتب لسر هيلع طا ىل<بتثعب لق ةشداحلا هنه"تمتَودقد كلذ ةبشآ دو مالزالابماقستساو محو ةكيئاسو ورب نم مهل[ رخو مةةدابعمممل عرش اًمانصت مهل متزن 2 هريهّْرَج ةدبرتم لخ ارنا ماللسلاو الممل هيلع ل عامسادالوا نأ تجر دامو

 2 ل الميع يلب تعتاد او رايك ب اداطا ]سليط زمام ارتب ب نايا هكجرت ليد تجب حت انراناخ أذ ( نر نودتل ؛ناشنرثا عج
( 5 

 ةلكلالبتسا ران كنادج هك ا موق“ رلجو اومتشب لاوس يل ايي لسا اكرر يال دوق اويسدا ساي ل عنا لقب دك كسا لاهاي ن اسيل رمل هاد مالم كم يد دز هالتك ناصا عاب تيل كلن نسا دار كابو /لكلا يتم 0 5 ُ
 : قطتعي وكانوا

 1 - تش تور اغ سلال 0
 والبط رطاهن ناب رداكم للا تيب ليك رم اولا -قدرل لا ايي طماع ورك غران, زلال درط دوق
 رايكم لب ةررك كتب وو راهووكا هت راب ل اهدابج افي نلددا واو ديد ب ب لينا «كتحايس بي مام
 لاي مقدرا فر تفر انيلل اكرترك وك سدد مرتد دوص ناس يبا هوو ودار ذس نركب حرك ئاكراج تداع
 ةيوف يورط الكت اول الارما جرط عك اطرد يركب قت ستارك د اير تضيف كبار يال حاج ايك
 طوب دج دلمون رتب تي نركز جي إل لسع[ ايا تدي حا هزت كيد تب لب اضراب
 اهلنا جركابكوع فراج لس ماكرو ف تيد اراب مي بلط اهراب تايثروب اسد اهيبكابكث س نرخ
 ناز لإ و سرج انج« ركاجوب كسا اكددردا لاا يؤكل فصال و ريد تب با بيج
 ( نود ريفا مزعل . ال يسد ترد اكاديا وكن دلو يركب صن ركود اال تم

 هاياررفد اسر اايثورثان روع انجل "ةريك نع هللوف

0007044-50 --001 



 ةكرنإرثاكن كب فاه ل مزيان ورك حلل اكياس 2 ماج لص الو البل اساد يب مل” كجم
 .سبنلقك/رزكاس نام! ناتبرطس» ف قومي لفة بلا طلعت بنك عر

 دلع طف اهب تمرجو تع قس ااهكرزما 5 كايت قرح وج جتا "تورو كرار مرور 1 توك 24 اير

 كتررفموا ىرونشسوفلاتق تركع وسزارنم نى روتي ينيرل# رول اتاري عرش دنس ل تير روكا
 زلاعا اسنابناتينيدب ادفخ لوذب كن لكك بةرقم موي زك ين دف الايك يد باوب ارم هه ةيركرومت و رز
 1 (رفاؤر .ايرلوتسد موق
 قرار تياع د ازور صيت ضلونلدارد حس مالا اي مالا ماقتس لالا ماّهتحساو هل وق
 انوا لحم لبست, سكاي « سلع« يقر / مآ لف لب ع هورفا مكس اعد اهيا لل نوحض ورع هليل اب كل

 م لاقانلو اًهتدررقبسع لولا الرثو روا' - 0 - نجل الانوريش ردد دوا عج نيشروع سس

 حيضمو حرتاو هديل نىك اضشإا ا حضر نيب سيل مابسايضرلا ف 5

 1 كابل ص راعشا نا لسن وصتوسن ا عر كابس ن١ خس بتباع نب ارمالع

 عجرم كد طبولاو ى علاوي لجسم ث سم او سبع مث ب بيتر و مئاوق و زان ىب
 لوا لدارمق نا لاشم + بسيعت إب ادع #١ لكذو + لس غافلا (وذو عيش
 تكية تار هنن سكون يك شمس تاير يو دامعس مالا لعب يح ار كيوزن كس يققكو يذو نكن

 لمانولت دكر لإ كل لبي عب سلب يسع ضل ردك ارتي حت كهف لوم كرد فهدا تيا |
 القرم بج لربات, كاب ديلرترس عرطرم اتت يل لاجيت هدر
 ايست اك سك رق ليث الت هكر امها درك ع ورش مالا ع [لهتالاد "نارا ل يكد زرت وع
 تانذ لأب نآرق د حااهتب ىتسيتم او ء لرش" لبصصلاخ يؤم المر سرك تن اوتساروا ىروخم يت
 .ه تباكد ايداشرار يت انج عسب ارق انت سرح ارت اس سرير تل نظيفا

 تلبس اي دعا تبدفا اهم! باخعيجي لك سر الرالاَو باش ووكر
 اي تا لور ديكس اوس ناطش جمل 0 2 اك نايا :

 ٌنءالَو مايكل ناوس/ تريلقلاىترنا كاداد باب ليهو لو تسدرع) دايز كتل ل ندم نجل
 نع تالق تارا دب إب لقث عب ادادب اب سرا كال نوري الو بد نلت” مسد
 - كولي هذ لينا ير ايك نوتسرلاو
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 تشل ن اة به طبط
 0 تطع سرك تاج
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 ةيهاو تامبف نوجررازلاكث ليزملاو لوسرلا نب جلخ اًمكيلاايأ امل كلذ دومين لاك
 هناوفسشا ليش الهو ءايبنأ مهو م اعطل إو ب ارخدا ىلإ نوجاتحي ضيكمهف اول اقابك يحوم ريغ
 - بوليالا | نهلعو 5 نح لع ناسا "لك افععول] لزنيالّوِلَو ةككالملا كاتو

 سعر لطب ولسالا/ وك باو ءانركع رب انوع ول ( اننا صاوقلا تال

 لام اكاد يجبر ا نم لضرب ركوك يك تظن كرادبتس اوتار هدد ىيكرت
 تحب نادك دار < ةك تبناب ليل ويشوو لنوم ةيركلشسعر اشعال اقانارواىئاو تراب للا هو مثلا اجتناب

 ماس كك كلاش ل سوو ابي تيكا لورا شرفي ازصوت نسر سو ايكو ضير هور عراتم ايكك

 , عج رشم  تاببخا يسيل سايقلااز لع اتبسا سلو
 لجروا لو لأامت ل ايخاكن د كويك تروهتروب تسرع وك لاسر يروي يس الجال اوفلا ال هل وف
 ١ دك انما تزين وكرود ١ وريظو غرر ىراط توغروا تخبل اهعتول هدر انمي اهغرب ل ئامد ود

 . تبدد ءايثا ةردسجت انج بكر يدرتكس ا سس نوظغل نام كرك يق دمج
 كنيدي رائد دل الدب ريادكذ يكدر .١ طرا 9202م اوس نك ل اه لج بو
 .سررهرنز تجب اران كرم س2 اطهوم ةطامل انامل بكا ادلب الد رلاقوتخرف ستروين ار مخ رطل وب

 النا سنا روس لما نر انكي لج

 _ ايقطلازاب هبرة لئاق كلوا 0 او َ ا
 تار وقفايك كيتو 4 اهل دورازاي لكيم اكاسردا احلال عر راهب
 ( لاف انج غرماف تدور مل اوم بلظروا سيد دهكع رط روت ذاق سار اهنا

 ع - كررش ماشا ةرومسيجب الا كلالملا نلف
 فن سامر اعرف وي صارت: سثدربارض ةيكر»» لي ىنقك طل نول كال لزلا زنك

 دوروك يربط درا وتد وتعتتج علة ومر زدت المزعج او ووو
 . ينهض ب سلسال انس تك وك ه وسم
 تميع كسا سكس لمت يس قلل تنم لإ لكروت ةسآلب* تروس انش نول نعي

 لفارس ذر شا كمل ور تابيشك كرك جر غش تدوس دركأردا طاع لكن مدح
 - كيور 2ركر وتس يسر شا روس
 ةماعلا لولاك امكن ماليا لاك » س يشدو سويس لا نب انا لكذلع مرج
 بسمات ايل نعي ايكو ل فو[ لع د روس هه تسأد سوق تخف كلي
 هلال هر علل كس بنص ل1 هيدي نيكل تسراسايل اوم باننا ىب اك مند

 100122-ع11 5121: 21025 201-73



 ررئازوطلا حرش لا ددباريضنلا لصورلا

 3 ماوعلا احلا نام ميلامعإو مهيئاقعو نيكرشملا لاحرمرست قاْنْؤ َوَتُم تنكس 1و
 امو ةيالرلانوُنخُي نيكممالسالا سأد فا طاب مهم نكس نم اًصوممخ نام نل له نم هله
 || ءالوالا ووجد نو كك نيم ادقشلا و ايلوألا ةييالوبنوفرتحُي م [عمواهنم مهلا لب اذ

 .نمائاولا نويكترسور اخألاو سوبقلا ىلا نوبه ليو يلاحمل لبق نم نام نل ا! نهيف
 ٌثيبرختلارهيبشتلا مهلا قلت نيكو كرغلا

 لس باج /نرط تب نإرعا /لباج ب مج « هديقخ بتاع .انربح نعم ع فلق فقوتم _, تاذل
 110 - لابو قرطت « ايبا ةدركانوج مرق زكا

 ناوتوب ن تون حلل مسبب نايب سا كملاعا ككنئارو ار اقع سنيك شمر أرد ل, ةبجرت
 ايكت بسك تيالو نر سوضن ارك دوكلا لد تسر له اول كب مالسالاراروج سيفك الشوك الجرو ا ماع زنا
 ائلتولروو سد ايلوا اي زارز ساكس نرتحم تلو كان انمتمو ايوا كوجو اب لول هدردا انكي عننا, لاي
 فو رش يردا ث تركب الترا # كرش ع رط حرطرو) ندم مادو اسس اردا دورا يمت رار مخل
 سل كل تلال ناورررت سرع نا ىلا

 نش دب يسارك جايك يطير شقناك لاعاد ماقام: بلش لام يه باسرع نس منتسب اق وتمرلوق
 بكاواو مانعا نزكشم سيث سوم ني وم انيك شم كل رجول كد لل اعاد رل تروا مارع كلن رقد نق كرر
 اكزارشا اورج ورمل ل نسا رجسشال او اهكدوااعجت ايسنج هس تءرش تيار نس تبدد ضرس رتبت يمرس

 . كياوالم تسرب - نآرعا ؛ ياني لاننا لس سبك شن ادرك دشدادلدن اج ديدان وسو رك هرجسر ك٠ نيت
 اذ لس ووا افش كرايم د در ادري ليك زا نيل نسم رب نك هرهسركد وزن او غريشم
 مانن ايضرياتاكربلنادد) تبر ختم سر ماقس لوصتر كنا سرزنااكم ان ىلا سحب لط سنا

 نيلشم لب ع راكلعرعأ كير كر اصإب «ياوخ اي ,متلالا ثيؤغاي وتم كرب اصورهاوخ عز ؟روا عيش 2 ركابج

 ا درعا هس ب غرد هماز ةراهوبت كس ردا كح جاب ينال نز كسر كلاين رنا كير
 لفل لذ ؤو شك ارم سوف دضوج لش عازار ماجي ' بر ه اهاناراكر ول سامركاسأج
 ةيراكو/رماد الغ ىاركوسر وبك نش تر رمال امم د رئادش ىواينر بج ندلشم كوك رتل سبك
 انو ترك د اكأك, اشم كرش تلاع سا ليابب كر وا"عيرلا ل نيصلكر شناورط للؤلا اوبك اذ"
 مالا وبرك ماكطااؤر أر طموري سلي جارت هدرك لس مالسالاراروتل ون هون إلا نط روق

 ف مالطاطادلسصلرو مالسالارم احن نما ملا تن ذالا لئاظيو ل بلم دج ال از اذ الما رباوشراوجت

 - تساناجوممالسالارط كك يكل عد مالم راش دركي جار ترط رمايس اذا لاش

 2008622-ع1187273.5
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 عزتسميلع الذ ماقام لافي قرط نتس انوترادرب لإرف ءانلي لاس ءانلع كبي -عبتاو , سررت نعبتلا تول وجا ريرلاورلل اءاكب يميل درصاخل كطفل كلا مكوك مظئازرقلاف ممقاؤَو ين ينحلا ٍةلسلا قماقاب 22| | هرم و برعلا ف مسو هيلعمثدا لت هْئَحَب هنتيحرب لاحت هناحعس نا اذ ةلمجلابو كلذ نم هناهجتشا ان اذاَعامّلشم نو لمتعم اهج اكتر !ف وعقد ٍنامنلا!نه لهانم (رشوأألا تافألا ..ال له نم ذا نمامولَتل للاَوْنَحوكَبت اكن ننس نعت ةيعملا ني دلل فذ
 مىججرد .هرئاالاب تبت |اقب تاناب تبيعم دك: , عرج لشن .ازثال وز ءنكدربب ( ند ةذح ؛ادإاةري لاه داق هاو
 ايلالرتسا كت ااقباكر فيت لتعم تاسع اننا ليت نع ايد ايكدتح امم ةئاس م بسر نو لج دع 0 ا م وجاني برا كيل مترف ارح تلي نا لبا خالات زج «اس ايس تاناتناوب لاقت كعب رقع كروم ارو رشا كارو تيس عقاد .أ| ضياكرا سا ع ابوك أد 4ع الركض لوتس ليتراذ [نا "مز نحب مي يمر كرو
 جييرشت هارب كءاثلتاكدو مانا ابنا
 كبر ىف اوبل طوس موك نترك .ئ طل تطرب لطو معا لاو ناببكدايركلع مقل قس دوو هشس زل وزع قحايارزب اهارذو ربش/ كنور نكس نعجت . ب لإ ثيوعافددإ هيرب لبكي تينزعفو تولت امري ب نص نيت كر وعض انريعلل سبب اكت باعد اندلع فك لابع نير ع رح نيك ل ث يررع لا الا كيرف نر
 ا ايادلق» حض تيار ديا كي #1 ركب التر اال اذ احعبلا ام اوبس اينا نياك ارإتسا ع ,/ /ماينز كلا يااباك كب ل ىليس دي تارا تيدر تي ادد ىلا كسرات جاكت بمسار رسينالع تقوي اقبال دعشسح سس نارا و تطفل نزلا أد اب مكمان از” يانا اشار تيا دمام
 جرام ديمو ب آ ايل هرشلا لوي ؛ايك بطفل نا ؟ قراصتلاوددجلا !رشها لو
 كل بحام هس ركود يف ير بسس حط اك رس وداي كاف انا ك١ الا لمتنا وزع لوق ٍ ّْ -. نوكرما روك ايان ثيم
 - نضوج ب + نإ :روتدم ورزنا كك حوقز درعا تسي زج يح انآن ١ مند يمد ننسي نعبتتل « يلح ا اكو باطو نا نود ف(. *مكذو ننعم ثيم انبوب هن زي ايزل وع ادي نة ع ل ب ب يح - هتبرس فيعش شداد نير ىدارالاد للرب ليغلاب لص اودع ثييدع عكربك وراشما ثرط نيك شرع تان عاسإلا رم كيرع
 اسس 55555060
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 ا ا
 نادئواشلا دعا اذ و ءابألل لقت ككهلا ضقت و لمارلا كلطًال وا كارشإإلا بولا
 اقوم ملنعتلا ةياذىمتا قاققم بل جووَع هماصتخاو لاعتو ك!رابت هنيبو داما هلٌؤوه
 ول! لوك خو كركم ثم[ مو قْلحسلا :نح الععايبنالا اجا حام عن اثوداصلا واله
 2 0 نمر مابا ! طوق مانمألا 5داع 2 ع انش ناب اًييارو نوب اننأ هلال دنا ارم

 نودي مرتل قوس باوجلا الهو ؟ ةيولألا ةبترمب فيك ٍةيضاشإلا تالامللا بتاع 22د م
 سس سس ل ل ماو ذل شووبعم مامضألا

 دع انشسافابتلا ئمثاءىربام ىواش «,بإ عج مابا ءاندرككل م ءادثمب 7 ءانزرت تن. تاغل

 ْ -تيووجم بولا رتب راج« تب نص عب مانصا «خابم» تحابق
 رداع ن)ركلالرتنا كرا يلقرو كبل ام لميس سس نأ لوا باج الث سل. بيوت
 فالف انوب صرفت ايكق اتتسا هك نانا, نانا اهل ثوارخرواانوسديربارب كاشال اذ كارب نا
 رك يروج سب وسر ندم "طاح مت انوج عراج اهب با ساكو ايبا مات سرس اط دو كرنب كا
 دما لاغلى بس ئرج "دكت دابع ىى ريب رباب وجع وك ريم سادس دقو فرط ل مب
 ماقا نا صاخ باجي ددا/ تبل بترد هرج ناب اك سد سوم سرك كس لانا بترك ورتب
 سةر لاززو وتم تازلاب ول وتوج ايكابد سطام
 -:طارضداشا ني مارت اة رومي ا هليلدلا بلط وق ,عيجرشم

 هاب ة ركاب اشار لرش بكرم... ائا؟رواتك رشا رطداواشوأ اور شايل لوتس
 يسن جلوة دبع حداباب دام قلتم زمزم بركب كدك كت” انيرتالو
 04 دولا( دايك تناك اي لش دل هر نس ار نع لب لق انداباقاذ
 الب سيرا كد لوما ىلع ركزت وركن كحآ سراب وكن ركاب سدااعمت جب كروكر باطلا

 اده لوك ارق ب لق بل اددوو نب اوت مأ كبد و ايبا عروس عرى ريت ل سكسك هع ادع
 1 لي
 راصد تب لام لو كاكالا بي تءازدمرك» ئاغكن ل ةيعبر راي واشرإ ل اكروشل روس اجلا اىدانتلا مدع رلوق
 انوكاطمسا زم 'كبس نو لوك رط كن كل د « تيس لصفرو ا معالى ل عرط نولصتار و ماحا كيرلا ع ني
 0 ءاكالم باعك طول وات عكا ضل روس بل رض رع عازر

 سل جوس كرار هوك بباب عيادي لج نودي لثمن َْئ 0 1

 ادوبدرداتربةركا و بون اكاتيداي داو اللا لل تات ردا "رول يرموبعت اعرق

 (نيب قبر الاد د_ركايب الت اقولك بيز كبي اك ريد لب يارا كل ورق اهل تارت دوماريغا
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 ر ورضا يبايناثوءابألا ديلقتب كش ضْقْل وليلدلا ٌبلظْرلوأ هيبطتلا ٌباوجو
 رأو دركم ىهام تابثا عانس نايباثلاثو ةدوقفغم صو بولا د نال اولا نيب ةئاججلا

 ثاوجلا لهو“ َنوُمْلا ممَلَم ُتاَمْبْلا َكِتَسِل أ ”لاعتو ثرابت هند مهّيضلا نع (ثوم نم
 لع م هثرثلاو ةيىحشلا تابهوتملاو ةروهشملا تامدقملااوُماَتعإ ثوق لجل عقومك
 اكشلذ نأ ناب و ةلملا ةبتإ نعهلقن مدع ٍنايبب نيررخلا ثاوحو /ةفصلا له
 حيل س2 موسع وق تيا ارققب
 اوجاع ءالازلنما عج ناولم لذا تنب علب تب «تدؤ.لباث موط الام «تحابق حانشس انت ضف, ب تائيل
 هضسوك فر ومات ذاك اياضق هد تابوتم ؛ لوب ل نيد زن سهول مروبشص تا دقم . نوير ايا
 ش .انراداجيل ارا ءان لس نطبا ارا هدب اك
 منيا اكاطدارك سرسدد |: طوتوك ءاباييلقت الرس ارواربلاطم الل طي سوق لوا باج يشل وا ١ ىنجرت
 ل تعحارت كفن ام تب انروم ايد طل ل نادت نق يرسم ؛عبسووقفم لاربع رددوا تبا كروطانوبا نب دعاس
 كلما نثر اشم هل كر اكددد ب يرمتايك؛ ب اكرابداشرارف نجر سه يدحيلاددا مز كيدنت كا دش نايب

 روت فزل ارواح رك سلس قرح تام وتشوا تارربسزج عر كس دوثق نارك صاخ بارع يددا يبل ||
 تروا ازخااك لولو هيل ايزئردا شارب ل وقس ىف صم يمس باز هما كعب يباع, رفا نييتلاماك

 كان راي لي رز اسد ةديقخ اراجا اي لرتكو اير مات نملالا ىلا اراجا رلوق ( الم
 ىرطنرو لتقف عررط سوق « سجن د نب كى كاوسهكس ا دف كيا كس آت ر/ نينا ير شدمب « ابك سب نوط
 ناجل السلا مدع باح تريم لقلىبرسيرا عب اندم اك يشدد تساط توُمالد موق تلاد
 (ىئاوف) كب.ليو قلتي تنم لري لدن
 - يدرك ية وسيع, الاراجالا طوقنو وق

 كسا( ريك درر دوب جول نجوا ناو ندا نذ نيك يرن
 تاور يم اطمو كس ناد بقيادات ابرج اة ف ايط ورانا را نزور اتم
 - كتاتاوولن تروا الاد تساع تادول ه بولا بلافلا ٌفعُس

 نالكايي دادس + ليزر بسر ست ردق كئاذن الضد وربع بة عبسمونارقتوا ندا تتسرب اهح
 نيام ىلا رفيوا تيدوبحمتابكيالاو توسل لان كن سك سلاجس سل اهلج اوك سدين طنوك ملت

 سمس افا اشاد تقال ايد
 نوحا» تما وصخ ايادتباد انازتخا“ ازإهى رافلا,صنلا نال * موتري نم« يزن هع

100822-11 217. 1025201-73 
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 حيشرشت ١ كد موصل نايدنب
 007 -+ تزل تشاو طرود الا لسنا باطل وق
 دعاةذورالدا كراسا لب ةبكايانب طوم نيو هو جاتنس هناك م اوان هلو تو هعي خوف نب: قرأ
 | يم لوط لاش سن بن سايل ص لق... هنا نارك فيكن ان نايف لعن طقشت
 رماوبةلكليفداسد ملون ةلئاضابكا/ بايب نايا ن6 ثنا هذ كل ا + تزال
 - كج مورا بانك ب اطالوق يي تس كاب ه .ِقِدِلم دك
 - تان اي[ الذ بحب زا ةروقغ' بو لوق

 نول« وكس لما اكان, سوك اورو 1 [وقكوُل ْلكيْرْكَو لو دَكَد ريا
 . ره تداركاطب اورج ث للك جيس يعزي دالوز كاعكو سدالوا كس فوك نجل

 ' مادو رتزمش تدداقدرب ل متم زاوا تسارلإل مودل ٠
 اسيل نول ركدالوار كات اعد ارلا جر اكان قا نما ف طضل ارو 1ك أ ةطدا وار آذآ ١- كب نام ار وس
 هقولك اهو رك جيرو اهزقومدالوا اذكرك ترد اما عيرطسا لاتعلم كأي هواجت اهو صدر قفار
 ريالا هب وقولق كى ا بس عبدرتباذوكو اوس زذ ليا كايد تب انس لم ار كوز ني ذل مساك كعداا
 اقرا دوا باتل نبيك اب اي باب «عررمدو بيزو بيج كزتش ىضع ب ىف ىكارشبرد ىلا ذروا قولتك
 رار , - تاما ةروص» اكوام ىئانرهدالاابلا تنطق شاوآ يس لامن رتشسر سضلافو

 . اكلم سسزروا ناسا غدي رطا 45511124 اا ضولو توك عرب
 - سم تيروغ نول ضار الاعاطب كاسا تي ل اص ع
 دلما لروما نآ جراد رز وكذب 2 77 تالآ طيسوتر ها ومى كور تنئزو تايمآ|م 6 انت سم

 ككيرارموب دا كادر ناو اكيد دلو الو ساو ين ؟ ترورط يك ل طيز ارارساكة ربا بس

 رودد ا ثاءاود دارو مرج ٠ 2000 ( رطب زايعلا) اكرم ساراس يلوذ نلعتاكدا ساس

 لل الاب( دارج اا نووتسسما "هلو طقس اوبر دو ندعو ب سر غيرسييج الا نسا رلوق
 كل ظباددا سكاي سامو لاشمفل هيرشلا سن للود + يرش نون ماوفلا ند راوتم نقل واو
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 طانملا يقنتو كلذ يشن امو لالا ءايخل طك ٌثايقلا اًلوارّشلاورتلا داعبتسسإ زوج
 لإ ةيعلالا كلا لها غقف اوم تايب ايان دق داغلا ثاكمإد ةر دقلا لوعشوه ىزنا

| 

 هت زر ل يا ل حا هير اجرا
 راومط انس ءانر تس انركذاص نت ءانيو قرن ءايحا اذوب هنن دبل يروق شح نجوي راج .ب تزل
 1 ايورخ دابا ءان اول ةدآعأ ءانول اشس انوع اع ند لوي خذ

 ان اوهام ردا سايق بت اعاد نيف لدا بادجاكغجير وتس وك ل رشقتوز + ىدبجرت

 تب تقاوم كمثل تكلا *ش اطيبرربت روم: نا ترض( راما نكيوا ةررقلا قلت
 -كثردز رجلا ةروسيحب الا طراناوايحاالعلوق . عيش
 1 اهنا بواكرروكينزج انو كيذا تن ككاللإإ»» لاو نئَركاذي يغ[ ثسزالا ىرظ كأن انك نو

 ايكدنروم ات لف بربك أ روةزوم هزات ايدي ل م ولا امال نإ تسرَوْسرَتُم
 تقر وشم دبر كراك اذوب ىفد ضو /راوطو لذ ' باه بجاكراه در ويكرر عز نعل رك ورم اينرككرثذ

 اناجرترير لباقرامبأ ردا نور « ذات ورت ل سااره اب اشنعتجلي اك شراب داع نب قطن لوا لذا لأغ نرطرم

 كرم رايك يكد رغزوكن يعز هروح عرط لسا سال سمت ؟ عر تنالن صندل ترد ترسو يواكب القفا يرط 1

 تبراك بشد كد تملا سام هرادداس نيك فانا وس

 : تالي وبكل هروهسيع لا كل يشمااد لوق
 ركب يئس هب اترك كري سن ديكر. نر هدي و قفا ذم أعرب كيلا هكدا
 نضر ضررجهش لو ساما رطايلل رو. كول سلا ىف لزج لك مدت لست
 - ننام المك كلان ارسال اديب بايك 02

 54 02 اك لاري دايودر حا نير رطل 0 ايكأرس وك نريد دج 7 دع درارولا لب تاز ب ]رودس ني

 ارت ايق كدنزاورمدريكا ثساكادمب اف قرئ ارم
 تود يمابتردت لوثرو الي وراعا ناكمإ ب فوتوشي ترو توبثداوم/ب ةئر ع ال اطانزر عش لو

 ش - كاد مور روس ' بر رلارتس يي رشلو شركت سب تباوما
 كتناسأةوردا اي مروكس كدب انب داب لير عدكم يلع نوط ََىكف و ري لاو

 تس ةيركارسرابلو) كترابتعا لم تارومي سر اهل شيري بس ةعاس كدا ثردق يحلي
 ادب قشور دوا وفا رداث ايوب لواك عت ا بيربري يسساهان ب ناسآ ايارسور داب قسوم
 : 0 هومر يشل ثلا

 ددإ لراوشد سندار كدنز وول شيوخ امايسوك 0
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 : ش ألا هاك نأ رمال امواله سوكيالاسب يولي دو « هلا احن زيكا ووتش لذا للك قالا نع يل عانيه بلاس لان ناب داعبتسالا عه داّيناثو "يافلان وكبو ثم حاب ككل قسزم تسد تك يزل لغو عديل لع الاجل فرت نماَْلَس ناو هقم متم ىلا فاهروجو ٍنإِببإلَؤ! ةلاولا داعبتسإ ُباوجو
 نانارقتاولوك سب لوي اوس اهبل انهييقوراهيل قول« ليم ب لابس“ تما عي ماد تأذل
 دع 88 موي عسا هل لوو رن قإاسرمادبجد اكسال جب رياظوا بارك 5 ًاسدايبتساروا ربك

 ن اضرراهيرفا سمكا لش باوك كا لا موب يثالو ره تكرر 0 كامرا هرم بسر
 وارث تلاسر لابي زرور كركي راواحتساكانلاترسود * تروم الذل ناس ابك رووا كمارلانغ

111111111111101 
 .ك دروبي ركل مالدق الس ااهضك بةعنقمي ناسا ىلعب
 وبر طخ يك هند اك ولاد نس الطعم ادور خر سلا د جد كروتساو ند نسقلاسر ابنا اياب ئنب ركل وتشرت ستاسأ 2 مك نمل غلا ناسا و روق , يرشت
 تلهب ويرخل نأ اقم كلددا الن ارق لأ د.ك ام سلس ند لج سر امك نبي ل نلتلوق
 بارك و دكا« ارلطا ل وجو شم ك نارا يو امسك سبت ريظ زبن «اياني سي ”ثروعتد إل ضرار[
 ْ . د2 راو يضع رم تراعح تش ئادو طليسوب لإ دلل يشن قاطم لل لج نينا ليحل مكس ا لدنك يئةيد
 0س تباتياراش كيف يان وراشا ع هل اممور وتم ىدزتو هع تنلاإلا ىلإ يضل ملوق

 عجبي ىولا با قيعنروتو اسد نرخش ىن اًبيعئرت
 قراولا ٌءاعوناكر قل  قراشماو ادي اؤؤع دهر ضال ؤ نشا ُط
 0 المدان انش و نايراناف جير ايهيبل.طط الم

 هم تاتي دفا -اشببتابزأبج 9 ٠ يرألات ايار اظو 2 قست ا كالا و هلت ني ايل
 5 فينا تلم شل الأ ميلا ثور توابل لاقو

 باب مولع” ثرداعا ريك اتوب لع ل زول ىو صافن طبر لشن, نطل اوشا لفيف أ | لايتم رك ظأو بسك كو رف دلرذ كسرت مانا ديد ف لما اضاغ اقل حالطما كم السا ٍتيدبرذ نكي
 ١ شرد لش تيل ل روضة روس يرط نبت تدرين ول زان حدهت/ انشد بأ



 مم
0# 

 7 اك مو م
 "بايو ارز يأ هرمنا 12

1 2 

 ءاكلا نذر اق الوعي لسور
 .هتبلع هورس كيس

 ةرافركرط تركت سس سف تطال

 سدو تلاد لا مان اذوب ب تدك ككل

 ٠ ١ باارزدك؟ كدب لان حررت

1عرط لاو ل نك تو لسا ترم يربك مهظنث لود اومو سرب لملّص لش ويب ناو
 ردا 

 لوب عطقن سرب بج بيوم نيرتاتطسمدا دري لاقا نعش يعرقو نع
 0 - امت امج داي الع ب صو اركدإ بن حشيفت

 تلامس رو بزمن تذل هس ملل نايتس وهاس تروق البنج سمار مالك حسك عدد مطساولب ومر

 دا 3/يششلا ل اينالا متفرد رم روطوكم السليل ئيز' رقد نيكتصو ع عسر ارو يرد سكك

 - ع يباله رمال زري
 سدا اريج داي مايرد مال اكادغ عرط ساو ل امافغاد سيئر اوم تمر ج عرف زعل لشق وسر

 مثال دوني تروس لسا يبشر ل كرب تضع ع نيبال يشاع ترده ان اتركب اطنخ

 داتشلاج توا قر وصلو اشر روس “و م تعثرت زكا وا يس[ نس به مور

 كس لاعت نت شروصار وهيب اكد لذ حبا لكش د[ تورردزيخ سوبتي علوا ديت ل اح

 ساق ابرسراقنا !ىلبي للابم باقعس باركت ق وجي ترروص قت « سل ومزابخ نع ملك لست

 د0 تدك انكر اكارولاوفبيس جلوك, قداس ليو دعم هوقو اي "تاتا الردع مايلاوك

 اكدر تالءاكررطريعسولا تطقاشلاك داب حيي لادم تساي اتي هرج

 سيكا لاصن دج ادجىسلا يسر شو وك ع نم انشا مانانلا قدرك بس يرصقم /ليهفت ىروإ سإ

 ( لإ قو ور ارفزإ صال ) ؟ ةدوبتسم ل اسرلا نوك

 نك لا
 ص5
 100822-ءات ط1 ه1: 21095701-73



 011 وي 11 91 ا ا و ا و ا كت ميلا زيزعلاُ'يدعت كلذر ٍنيكتلا لهب داهمشلا مال ؤهودباقمؤ الكلوت الوفا | قاينلاب قلطملا مكحلا-ةبط ادم وكت نإ قئسني ان كهوعذ ةريثك ارماهجداعا نمش اهتبولو ٍةغيب ناديكأتد «دداعتم تيلامإبة ريكي وش ؤنيماضملا ذه كأني وعمل وق نمزاك ناك ادلو لكلا خط صل ذل كلذ اذ نم يط لك سيف وهن وحلو ىلا ىوجيرتق ىونهث يحتم قحلا ةقفاوم دع هك درك ةىلسملاه ويراقياقلا ٍتازجحملاروهط جدع كاسب قاثو
 أ تح درف لال اني نناج لاردا اندم انو ارعق كررت نر كلاوديو بدكير فبها حق زنا نوحي, تاذل
 عججراهفس لاه بح انبدروو ءانجب لاي شور قيرط بولس: نفٍ بينآسا ةروس ب دهس انيق راجيا امي
 ا كارد ازي كن ودعم ايا ضهتمركذنم و كنج نوب درو نات ازيا كايا اب سرس | -. امهر عت_نوتدي لبا و ينس
 أ ردشاوطو ل ىريا بج انرلو تقفاوم لد شن رك يحاك ختي ات لف ةرطاكا كيرماقر مذ اكد
 رولا كبس رءانب ل كت مه ضعليا بسب انركر لزان ىو يول حان إي انانبزيريفتكك تشرف رطاكا يأ

 رد ا نول نيلتلا وقر دساتير ادد ناادلسا حت لرشميكايعخ وحساب فطن باكل زكا كر |
 < /نلشم ركع كرب بز زحام ل ركوداعارابراب كلدرق ب لاروايزرف تباث قاده تادبكأت جي تاج ا
 امداسي' بكت يروزفات اريكاتريرض سنا سبل قمم نولقث_ناروا ات حس اهانوباىباسلا هلي واجن ا
 لالا ايتومرفل ءلوق كر شم - نر تصدي اس
 كني اياب «مكراانوسولا اف هوكي فم كرا ايناخندنج مح مثيلا ليوطت فدك ادله س ثيرع ِْ
 ييئاب اقل اسس نارك آجقوركايا «كلز فو كيلر نس لاق تع ارز رك شف درك |
 ا تبدل لتس ا نهرو ل وتل نان تيب |

 لملك ثسدركوولانو تينا اوعي تناك ا نفاوم رطل نسخ ؟«ادكمرك رو ا ضيفا ليت كيك ل لدكو نا شن لاهم كسب ارف ل ناوك وكر دعب نكي ايد ر اور هلو اا رطل نان شارف نب اي لطصوكد ةتوكا/نييكزنافن سان قرمادسام مدر ندوب برئ انا تياثيلسال كا اطتمانز
 لصاتسم باذع عرطل ماو ماوقارتشزكك ري تبش لتما ىرف[لاطددادا لاقتادخ تر نيام هن الخ س قتيكترما سادت مج ايان لك لب اول اهيتس ا ىو رت الرمان ونيك يرش نس سيشل اولا وكركم اطاكيس اوت اسد امج ركب تب ب لع رخو ليما ىدركق روب نيش رف بساكراترلأ با
 ىازفد ةسابلمابتريككإ لاكي

 ظ



 ديد شب ى كت ار يارا لديك ةيلددا 8 لل ك0 20

 كس ررتسل ور نإ 0 مي يس

 دن تود بحر !هايلر ارواب تيكر انجل تار ر ادرس باى قئاطاب هك تان انتا قر يل
 وك رابتعا ل تلودو تساي وتوج ايل نص فيما كيل مس تار بشد ارذركؤ وتوكل وراورس
 - باوجلا ٌلأيسمو « انتر سبنزايتما

 -؛ كسدوأذم بلاطم العلا شن ونمو مر وسسيج ل١ كوت لوق
 ههضادورانراب طلاع كيس م ةشرفاةراتات اوشا. ابابا فاطر نخجن ام لِ ل رق ل يي در ع
 توله امري مادا ٌءروس اعتانلس عك .رة شذ دكت ايكو كل مالا قي ايكوت انيجلأتب لوو ىلا ض نحن

 5 , مو رم باطارف اب تلئروا
 رد طل وكادت امربطيق شن يدان ملا ١ لخاتم هدا عي اكلت 01

 تعاود شرف كس ةييئران كد برأ 21
 - ع رطبا يمل! شاك وككاروا ارب 1:

 لاذ وح تبيبو بروس سكسرو لع سالب ل سد ش ليو كو يوت ستصل يف زتشرف نب
 مكي ل راب هلو ةكحركل تال تيدر كرتدرف لي تروهصاوت بلت ح نراك ملم عيب ايفا فرعي ةساجأ |

 رئاددا' سن تبنت هديا تبل ىنروسو) اكيد لت ردص لما ئياوكمع ل جر تردود سرا
 بازع بن كس _اجاكد نب تلب'اةط رك نفاوم يرث تنسو ليان د لك سارو) سلب ىدك رول شل رف
 اهلا لك ترروص وا وكول علا ايدكر تروم ل ىئر 1رتثيزركاروا لش امك هاوولانو تين وجت

 دج تلوين لاذ التر ارببشمكس ير كك مرفت سا نكمل تكسو حتت س ميشو ون الادب ءانباك
 (باف) كثر رو وتس يروا شل حرر وص ككل هد اين لرب وجر شكل ور تاربشو كواشم
 ٠ - كج دي ماخنا ةرومسيع الا عيل ورلوق
 الئ اجايدد كليب سل ا تكبد تب رطل لير ىف وأ لم زل ح نيدو نأ اولا
 تاتناه بوغرشدا '/لولوس كيسا هيلي راج قطر لتكن غار

 م اخ دبا يكب لامج /رادقوم سا
 ريثلا تنااناغلا لفكر روز طاب ايكز فرس قرم اذبب بسند /عردرب الرا صخشيتو مل اننا سئ ا أ فب
 و كم د يروا كصوت لص ا همس وريد تود هاج كدينداي تضع إب راب امد ركمنررزيجاو بسك وكذب ,كس نيل ئاعال
 (رئازفر هتبادلس امايكائاخري كر ادرمذ كنان واردقلا ليلك يأوكا سان



 ها 0

 ي !ٌسوّعلاب ١ وسم[ نو وهلا تاكؤ

 كة كر ناياري تسرق ىدوبجسدا ممجرت
 عرعر مالمو ليالوا مشب يشد رك يقنع كلوميد ركن وباتلاقبا بارك يذلا ةاروتلملوق حررت أ

 نبل لبا تيس او كو ايبا دبي تست ترطب لب ئوظذالانلا تاب
 | روا شد انا يدمر كب تكرم لانعشوا نيبال بتازجالاطا م نبل 50 مايا رعي ذب دجال
 نوار بمس صنف ارتكب سب بات خم اففل لاني دج لب يكل ست كرعو باكو 0 كالو دبع لل ودنا
 بريا طلت تعلن ا ضلصدو مود «تبذافت ١ /يكتسم ادق روت بتمص كو ليا يث سيمشم ل
 ءافتسمالازعس ءوردلازتس .راجالإقس « تدري ذس«نيوك فعسس ينجي غانا مد هثطا ماك قتنبع
 راي روبا لمان س يتلا يس تمدرشو لعل نعم ظؤل لارج وج سب طك“ ةاروق لعوب فولانك عت!
 ةاضقلإب دوا نوف نب عمل ب انكر د) بتلك روك ناي تادينلا لا ور ارك يت مسؤل كيو زن نيكس
 بارئلما مك ريدصسمددا' ليس انكر نه مدد متل قيشبل ا ل تسرك طسألن بانك هس نبع
 اكريدربطدايبتتكم برا لبان اوكان هول لياردا ؟ اقول ليا يترم ليما « قم لبا تدم نجيب
 -(يبادئاتكث اس لب مود مش

 ركذ اكعد تروق ل صاب تا امرك بور يرول موك احن اوب ماما ماكتب مالا يلغ زم تررذح
 لي ليلا: ككدحب ددلدص يم لسا لع ئدم ترتب « ليك يدك ى لين در نقب لادا هيدي يبرق
 اللي تمداهاق هددص خس كوم تطعم « حن تنم لاف اكس ءارو ا تصبو لالا كول لع نيد ارح زب ئكسكه ير
 بج رك مادج ذ دومي واش عب شرج بوست مكس باب يونا رانش طه تييروق ابيات دلوت
 نب السالر كل قارك ايكو تراه قود دصددا باك يضدام ساق لاذ اصح للا يذم قسد اشم
 تفي لايملك ذاب, طييتسم بعكس نادت كيري كيلو موس مسوي
 رام اركض لاس سوياحا ليدل اك ك كلارر اهتد تب سباك يروت اق عطس ( 1 نيزك تعج
 ملص ت اينو ادي لشد ام رطل تنير تبسي باتت ت يرو زان ادن لدم لايك رندا
 دكت اياورارتتلروا ترر اع تاروتسو و تدل ماكح 1 ثس د ين ارو و يزل تزرع سس تسرب كرم
 سد اقم هدويسول س٠ «لار رك شيل ارزن س رام مس لف ىلإ سليل وج اوك مص تشاد إيليا
 ب لق قطر بع ب تشاردإب حررط 3 ُ ترطعم دعب سيب (!! هر (كبيرقل تاكوسيع دسم
 فب | مق خش كيو ثرع دوا ابد انج اهب تيسر كب دل كءانل ا دجب كييربع لحسم حررت
 -اهت اير مو شقا تيب



 هرب
 سلاما لواميايآ تاق كوايونعموا اًيظفل دوحة اروتلا ماكحا يدر لال دايو

 ٌداعبتسإو مشا نمج ب صعتلا ف ٌةخلابم واهماكحا ةماق١ىفالثثات وهن اتفإ امعاهتم
 ليهو هيلعوثدالسديلا ةزبنلاب يرعطلاو بدال اوس وولسو هيلعبشدا طماع 20! دس
 - كلل خريف سرح او لفشل ابره التبا وانصيا لل تتو ثررابت قيد يونج ا قبشلاب
 مس سس سس ااا

 انا وعنا ىغ انسب ونار اننرب تسلب اش انسرناب ثوب از اان اب ناتل؛ ىرك,خنالتم_ تداخل
 ىدكجرت - حلال صوفا ءاىسرفكل نإ
 م اماجلافزاويرارف 12 دواان اول تراي حاروإ قاورنع اب تقي وبرك او ان تير مالدا اكران كبك ث ادا

 رثاا0(/سراهدها تدار ياخ بصتو اانترياقسح رض يرش اي لأ مانا ساما اناليل سات د لص
 الناما ريت اغ ل لاجآرنداضإب لكيلعزطم »ل جر وش 0 زحل و لدا كبروا انهكردبتضت لاس كلوي

 حيمرغل  ويزواربالت سيصلك |[
 - كيد دما ه روس الا رولا مالحا فد

 سنان أ مك لوبد د الد الموكيت 1 ميظْولُم ا 7
 هي كارا تالت يريح لبر غافلا عسا ص تركيز كش ماكل دذ نيل يك رز سمين
 ارنا لوئاسيع نيئربي ضبا 1 نازتغا دق جاي لاكن ارب بم ثيدع بتكردا ميكن زق اننا بس
 ادي با شرم ايد دال ف دف اس تيت ين كلا بكل هس شارف تاب
 . تام ناكل آ ةروسف اح اا ؟سايكورل وق

 تلون ابوك ات ل ولان كا لدس ل رشلا بجو 0

 دل باز اميدو ثدلومتا ابى لضو ايجردا كارو وو ارز هنو

 يعأ ل ادوشلا باك نانيلد مالح اوبرلأحت ايكاييررعسس بانك ب اءالع مل «لوهاازوعتل ب كس ايكيرخ
 رك ' كريب نحس سال سرج د كح لنا سينما ذراعا يركن اربع كوكو نام نا
 رثاتايآ ل1 لرمحيولر ماك :ركذول ناو ريع بسطاخ لشن ك ارث د ردا كام ها دس ماب مدث سا لوحلا
 ش ش (ٌطاوف) سيات نورك ونعم فارع

 انعيا طف + لا بصختلا يف :قلابملاو اسضالخا تاق لباشلاو ”ازط مجازي ماقم روجتلايجرلا هسع
 نوع ا“ * 2 رتف” ىلع [ةوطخ سلو يت ل دار ل
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 تلا

 -+ كال تاؤا هدو اغا مم ارك ملوف
 قيل كبل ب شرارج فهغان يكب تكارمج سؤ نورا بلح ارك فلم كرب نك
 لور تناسوك ليث ةيرد كال ان زاذد'صءبابس» لطب ضرع نارام الل اللا
 ايكرويبل سات عرب ةعاسكسان ا بابس!ىايلاوكرو» وللا نا بكل "نط فض مل هوما
 اهضزوا كت ادبي ا سلو كا اريك سكش نكدعنا ريف امالس وو عي انا ويعا لع
 امو ثراد كب تيروق) بتلات عج نلغ ان تيد ديب حت لكنك لش دوك: نجل / امك ري اهيا
 ترك نيددعفن هفيكرتيرق م اكحإ كل قوطي وا كل نكاد غو بيرك ستايل الينا رام اطوال ندا غب
 00 ا
 اكسال [كماج ابكت لربك ب2 اسر ةعب لف يوك( تيروتدرطلا ب انآ كالا اكل ل_ركوزخارب سس: كرايم
 (قئافد الان اياد نر ند روحنا ضو اس انه اذ كيندر كتب يب تضيقح « ابر سيف إي إب سير جان ازيخن نوعم
 ةارز لباد ب بدسايما/ارط[.اصوب تاحساوب:ىناق كد كي عياتنم نموا رعب ايكقلف_يلاشرماط (ةراذ)
 نب كارو ب :١ ايد باو, ة سمات ؛ لرد تردذدكى ليني نؤرت نكن وي لماع ترقب نير تيدا
 دبل ت لنافح لب اتكى اطر بنار مسح ببسلا «رطلا ب ع واو )اب ”هبس[[طواشر اي فرعها لل
 دري ةاروق لبا رونو كماركي ل سين طا طررطا تظاطح تيد /ميلتزب داحس سا انت الا

 نس ماني« َنوكناوتال زلال نع نإ "عبس دارا سدسراب كن رق لب اقلب سس ءاهئايدرك ||
 ' .ةصيفلو ليرى نزعل دز كت سوزي ؛ككيراشلت نع كطاوتيض مما تلال

 تو بل واس روسي الا برالاروفرلو ١

 ةلصاد اوي انسد نر ةكيرداناهدرو نمل مرتبك . اعياد بس ريل نو انعم احن م
 - سيزون ل بطاوكن اب بارك ثوم عبار . يور اتقكو متع
 دوا بالشي تب.يبلطم برش اهدرم المالكي رانج اهددب دوا امد لوب حد كعر مايل لإ ماله يل ني
 الب قحود 2 انعار طاع و امج قع ةحكر يرض لوو اخس تابناطيدا كل لوكهيسرزرم
 ( نمش يزوخ) لوم ويت شامل جب اذلي راجت كي كيذا دكت ياي اكرابر كيلي
 اى راكي نايفطورفكل ت رار بول نس دل لبا تقو تشعل ودعا رن ل زعل وق
 كلل انتر د كاب اوك البس ثيركى اسكس تسول و كلاب كج كر سقاس تتسام ورغد كروم ام
 تامكاجابت ياو كا ثلكأهيايئازم كادت امتار هدارز سس تيفعن املا لول لاري ككل تراك طرق
 -, موج راين ا نور ففشلا نا“ تك لح لب هوم همك كرر ند اناني لق تيد كي
 رطدابز ايعسا .ايكره رت م كادغ“ دولار
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 علا

 قمل اوه! نه نارَتلا ليسا ىفال اهلا غم ارولاةمجحررت ىف هن ويكتب اوف اكماناذ ىلتفملا ٌثيررَعل ام
 . ةاصابعنب!لوتوهرريقفلا دنع

 2 بي حاص با 0 « نيف تيسروكل صا رادو نر كايك *وم زك تروق ىروبمو وسقف طر لاعب, همحيرت

 لل
 ةداايزب بيل ظافلا يدب نياكه ليتروم نبككل لفل «ىونحم وقف بيزو كيتو ىلا يرزقنا لوف

 كرز امءاشرتبلا ب لوب قار نيف ل يدش مر العروب ناسقنلاب نرركتروا طقن

 غسيتيسطموك نج_اياتب لاقي اس ابعابملا ترضخ نوصوم عبر يلى نحل نركب سين وزر كتب م ةزرق
 مال انتج اك لش لذ لسع نوم د ةولقع ردي نمد يونج طرا مكن وعن قفذ ن ادد هرقل يب
 راع! برذ كلذ اد مهضاؤعا بح اذ ايوان و ءاروتلا نوحبس : يبث يكل قاولا عرؤر بحاصىينأ

 سناح تير يرن لدت اتي[ سا ليدز برم لع ماع بكم *متاظتت نس مولي دن مولر لوبا
 لابد ذ لوما مح هك يل لسد فسوف مال اس كيالي ئوه تطعيم روف هوكوج رع لول هددارع حم قذر
 وايشم الور اوان نا ميت[ نا اناس اهي مميت آ لسمك تركي رركاس لي ارم يركب ي رك
 نابي ربل جي رايتفاول | مالا كرت نا رد انين ركل مالكها نارتو كسر ك «|ولسفل منَوُحْسن او اولشاذ

 ب ايبا هرئانطرد# كب _خ لولا وتلا ثددب حاولا وسكس اه يبرد فلرحتإبب «( كتساف لوا نئلرت

 ميرو هروا «رما مضاومر ب نيم ملا فكل فاي م نط [موقل وع أ نون وو يذلا نو
 ايربك لو النابع تطحن رضا اييردا ما روضاوب نضل انوي عين انلبخو مث اتيم |

 الز نرزرك اناا نب نع » عب.ايكرلو لف < ل وفع قيولف رجم نقوم لب «لادلشلا لاق باب تراسل م الرتلا
  شقعب نكبحام بكف «لو [تريفلع دول أت دف يكمن ثلا بتكن خب انك ئذل لدم )سلو

 الماما حيرابع كريك سئ نر كل الرتب كمال حا نايل وج هيك سم الايداع با ترطغح
 تطلب نك يروا مالااكد اب ماء" ما يلز ررعا سيل هلع رصل_ىششؤ انج سن عر غرمن

 اهب اوك عب شراع سلق سا كسر لئابع نب تزحص ترابع يركب هىسد « دبه مالك ملبس عنا
 باكل لبان ارنا من دقد هيفا الرو لي ليذ كس مريطو ةرارشلا نحل رشلا لب لسلا با. ”لي ةداشإ رانك

 (لببرظر بري قيراط تع لوبادم يت وشي ندبات انك من اوديو طنا تكا اواي

 تير ضال د داون ينل يالا لدا نفس ران دمار سا كفر ارو ف اديس ريع
 ضمان اره باقات وفم اكاعوقو ع ونحو وقفا ن لرد« كوم طن اك وق ضأو سيزر يلا يدي(
 راش شناونلكيإ لش < لإ ابنا *ب لينا تحامشلا تنت انوش ب اياز /ن ارتعا طن يواسي

 ( يكتم ر - رايك ت باشوك موتو لس ىف دارت
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 جموس بل اواي هيل قتال ايدادوحلا ةيبقإو
 علم لف دبحاجلا يضاكذاو قماطلا نا تملا نخب قرشا يب دق هدا كلذ قامج نمد
 2ع ازغبرانلانم قس انلا ٌمورخ ٌساؤْجَو ضال وللاو دي لشلا بانعلا تبثأو
 تكاذةلملا دتب علم لك كي لتملا مس عملا نهرب قت فّرهظأ وءايبنالا
 ناىقلا قو ىارمنلا لجمال يو ىربجلاو ىدوهيلا ةلزنملا « نهقلموتلا ف
 مهلا كيب اييدل 1 ايقذ الاورنخألا مويلاو هلل انامل !ريكحلاأط انمو نيساسمدل مظعلا
 اهتاذل قولا نم ٍةقرؤصوصخإل ةرلملا تالت نم ٍتايونملا ٌبانتجاو دلما متارغبّلعلاو

 نيد نتتنمءاهديس تكسر طم .نادركدر تار :انركل فيس لينا ةسورزراظ مدرب مد اتفل
 رادعنامدايقلا :رادم طانم 'ىديي يق رتب , فسم ولط الاو كل ركراكذا راج «دالرب تكن الاد عررايقغا
 كل تيه تآيبمءانركزبيري انجب بانثبا * ماكحا سو: طلررق ور شم ٠قطع ةولرش حار انرك تو «انرج
 ١ انككرت  .تعاج: هوة زا َقنٍتاءونم
 ناني نحل صا كس ات يل مس مقتسؤاررما ىروز ديس ليعم مان اكدساذ ليوان قوم يكد دا
 اكان اب قرف نايعمد كير الايس يروا ل اراد نش ببلبرب كعب ري لاش فيأ ا ةرزكرب
 زاجل ل قساؤ وا عسر الشيم رشمب لل ريرشس باذع هو كس ايلات ام تبث كلسكسرف ا الشم تس
 ب اهرب الئ رود كيا ا الن تر ذود ملرذ كك تعافش لك الملا سكو ايباءورلت ايئاشد
 رجال تمر رايك اكت بان الشم ماناكو ريب كيه خ ساردلا بسب ل يزل قنا
 شاروإ "هل كس نو همس لظ نقرا هلع نارمن سلب ارو هل سن قرعردا قروب

 ردوا كرادصات وج اياك وحبه لع نأ كك ليز لس اداء سالك اهب ا يبر شمر دا ل ادت اه ض طفت داعالا
 .اينبن صول اذ لة رفاكسارخ لج ين ركب انتا حس تايئمددا فس ركل شرب ىيط تاع وشم
 ١ تيككورلا ةردسرابجالا م اطانمد لق جير شذ
 ناب لزام لوببوكصارواركل يدا تيد ةحكر ف م مدرما .نريتلا لرتنأ و ليجئالاو ارا اوما م لَو
 لؤي ةياروا ريدا ذيا تاك نطلب كابي 'ملنا تيتو مقرف نراك أ ير

 .تهيع
 م اننوت تدار لب ليا ماك ١ ليم لب ادواري تيد مالح تيروت ارك عج اياتب تدفن اص نسأ
 در رمل شك قبطرو اعرب تاز رو) اناج ايل يتم وك نا هس تاك اكداعسد ارا
 : .لام لاشا ور ص ئكىد
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 اًرلاّمو *ءايبتالا ةعافش هُحمنّتو ةّثبلا دل نالُخ ني قربجلاو ىر وصلا جَأجوهلا»
 يطع هجين ناب ائمْرُم ناكولو وكلا طءانم نشد لولو « اف داما ياتعبمنَ

 ظلخ اذهو والا ثوعبملا ٌبنلا ٍةلاسربو قرخنألابنامياللا نم هل نكت ولولو يمغم

 لاكنالا عضاومل نيمو ةغلا لا كل دعاء مك مطحلا ن1 قلا تايأكلو ضع وحر نع
 4+يس ثطاَحأ و ءدتَس بكت »الت هدتا جد لعةهبغلا كنه نع ءاطخلا تعهد

 « َتْدُدِل اح اهو ره يات ٌباَصْمَأ ظئلو#ى ْمُمَعَِِْخ 1

ن رص رصخ : بريف الخ را طم نيك ةروروج ءانرك ناك سر تعرقل
 م اح«نلاست مب« سل ا

 . ذاب طيس هورب ءاََخ لاو ةسزكاداسرمولل مثلاو نم قفا تار

 تءافشما ايجناردا وب لاو ليتر هر طدو الوب ىربخ ي كروب قوبل كرهتك ل فاكس اب - هبحرت

 دي اتا طار دا وعد حقق قب امك' نجي اتك ل وردنع] ل كسلا سرا كك كرا ايو عفل وكم

 مصخ هكاكنامبا تبايكايتكإ» كوت يت لاسر كل وسس ساروا تطعآروا وذ سبط ناهي
 ردا طا *اكق لاس بتكم اربط" نرق كور وا« ب تدارج صل اطروا طا لعق كال ام ومدن لماع كسك
 تبايدركب اقل ب حررط اكروإ (يكوكربشم سا ند سا دز ١ حبرالاو تركت اشاد الاكل ا كما
 سي سسك, شيمب هد ل دور كل ات يلاقي كو عادل اطخ كس ادن اذالكىدب ند عتاد“

 رشف *.ك بر
 ابان اركروادتم باع اكدوا ايام نوكأ وس كاي لب تنبح ل ةير وليالا رول رق لوف

 ازرق تبلد ران تاس تري لك لاير راقيرتل النار ند تاس بل ذوي دي ترمب
 34 كيب

 نادرا يتاكداو توم قت للاسم سيئا اي« اك طوب كك طرت نور ع نو سيل اع الج بازع نو
 ءارورتزلا اسد ترد قتكلي امرا اة لاو ا مك تر

 تسابطا كفعردعا كابو طيذاو * ماع بئاذ « ندم ا. هس تك نيب نحيي لد نهم لوق

 اقل تيلدد ضيوام ب كءرطر ليو تير تنااوت لا «ت.عيتانوم نيج اليك باس بتلك رق
 ابنا بالدباتكن ا يزيتاكو ف ضمن وردا لوب يبن تاي لوك لحج اظوطم ين نة رماز الغ هو
 اىرورف ليك رول نلا سحمان اقح وردا يدرك يوضع ن رنا يختل او بحس نبل انف صرصنا

 (هئارف» سايد رارارن انف ل كذب ت دامت ريف تسيرابتعا ليت تقو سار صتزجروا كس
 جيلنا دور ارانلا فر وم كرد نخ خرتور اعل كسر شدمب اكو ووبرك هج طيلغ تب يب ىنكاإلا سكي وق

 تي[ كراش رووا كملي يم اص نشروا اكسر لب خرزطد طلبو (رفا/ هل نوديفوكس دانس

 تحس (ةكميلا) هت( ننام مادو س لإ
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 | دوف ادذا عرش 66 رفا لولا

 كَم دقوومعلا كلذ اصُم بس ان اًماكحا ِةَذم لك ف ابد مدنا كلذ ةلمج تن |
 !ًةِيكتاملع ل مدل اوجاتمإالا قاما داواه نذخالابرَمْأو موقلا ٍتاٌداع قللسُم حلرضتلا ىف
 كلامّجملا ون امزلا لل ذوومعلا ثلذ قعروُصحَمٌةَةقع ا تاجا ملا واهف هتبقي
 ءا لنا شكت ولو درخا ان ٍتايولام فدل ةيقيقحلا ةمادإلا ل" ةّيرهلاظلا ةمادإلا
 ثادتب ناكل !ة صو قدمو ةيدوجملا ةئذ خلل انتتسا الغ عال اؤ اولمّح وهو لوشلا هبحرو نع
 ةلاملا كالت ةيصوصخربتدت ملو حلالا ىللاعالاو ناميالاب هّيصو ةيِتحلا فولملا
 حارا دو هاللاو ةؤلصلا هيلع ّبوقحي نا اوتلكُف ةيموصنلا اوكاتع !ءالوهو انتا نل

 ظيدواملاب
 عبي راظط انج يوك هروصع ءانراطبج تاو قرط كام تلمس ع امم_ تذل
 كرما كاصم كن زلم نوب بساذهوج ماك هواطخ بيرم اك ناب كتيير اذاسب هجرت

 لفبوبتاردا (للبتا سنا امور يكأت تياهنعبايكم سوال تاداعاك ماذا تجاهك اظا# اني نول
 ,لاعا ناك ع سي لص سر ليز نيف نم سين 1 تتيح لور مغسل ام لس ديك (” ىنتا ذكر داقتغاروا سرك
 رقد اترك ويرد رمح قم اور لذ ني امم ارب اظ ماوو ضعه يرعب لتس طاف سانا ىلن نش
 خجل ا6ان كتيير وريوكسا ل. فوغ اجلا دو افخ درب حس تدب رعت كا دماروا ون ثنى
 لام: كيندوا نابي لنج يني كل تيصو ل تيدا عرابتا تقيقترد دوا «ابلرك ل وميرب ثرب
 تيهضفيم_لوكول نا نك رس يبرر تعم نع تريصوسعخ اذ لوك ببطن نا ارد ساو اي مارتلا اك

 | كب الازف تيصو كا تيمدويروكدالوا با نس مالا يع بوقعيل تيرهتر يل ركنالك مسير ابتعا
 تيم تيد وربوكو الو نبا ذ- بوقيل ترطتزلانبكي يوب نتن #لا نامرالإ صو ءلوق_:هئير غش

 - كيسازإ' تعأالا ل ورقل هر وموت ىكوووأ ترصو قنا تالغ ع

 تاكفروتتاواوكن وع ذيل لمار حسد لي كراون فوفو يدي مهاربا اك نومك
 ركز ذأ وميدو جاور يغر شد: كقيشم  مكدا ول ةوهت الخ يداك اطال
 : - ننام 1 0 ٌنومليمم
 م* فوقويبالايضرواديما كيرا تاي هزم وحل نيكل له يامال ع وكينامام دل ( عالم خيط
 ذ_ دبع ضوجت يد كيكو كى ط» كمن مايا مكى تفر كان كرا رج نولي امان كيرا بركس

 رشون وكيس لامع إب لام + مدن يثرازإب كتمت هَ
 ارب ى اسمر شب ىلفسرلا + رب ىراوكئادكت عاب
 (اىرمس) يغش تنل ززنم لت واير ب رقم لمع نسما سك
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 بوجعللاو ببقملا بقلب لم لك مىيباتوء ايبنالا نش لول اثنَأ كلا ةذمج نيو
 لك ىف عئاشاينفلب بابلا نه ىف ولكل َمَكَو لو ضوغبَلا ةةفصل ةلبلا نورك تنذلا دو
 لقا ليدرغقلا قلل نا دولا نلف نيبوبحملا اقم وانما فل لذ لق نوكت نإ ٌبيعالذ موق
 ميوننخإودايقثإلا ةفصاوت اد هن!اوملعدملو كّئارسالاو ىرادلا و ىدوهيلامسأعم
 مهجارخف لسقل !!نم نم زكر ] ناكدريغال ٍءايبتالا دعب هناجر اًدارا ام ٍةَيِشتو
 نه ناقل َلِّزأَذ مهٍواسُجَنأو مابا نم ة ةوخاملا دسافلا تاليراتلا نم ريتك
 !: ٠ ربت ٍدِجو الغ تامعطلا
 ْ لس انركن يب فارما نر مذ ايكركت موك تفانما نونا نيب انس لم ستي ع اح مهتتان_: تداخل
 عجب ئاوخانيدرر قب كما اذ اكئرا زك 'انالع انليح دديتمت« قتوؤ عرش ىرارجل داق ءايلأيكت فن
 1 رو - اداب دارها « لو ئح/ط ا
 تيري كرو ب ايكأسخ ب اطخاكب وبكر وا برقم يعبشم ل نارواو ايبا تشمل ادق قلع يرحب

 ه6 كرزون اولا

 هم ه6 ساس

 .كيرطماو ن رشروا تزهو لضفرب تقلاكر اسوم كدر عتاب كاد
 ريورت بش ]ظافلا تام" هر اج اور يد ارانب نت دئئ فو كعددبي سمك رف زل او ورمل نطق وق

 كاد هيا 'هروس انت س
 هايبكادا شاطي ملاشمادويش ب لترا ا رشا انبأ نك ئرامكلوُدول تاق : 100 ع ءرعشو 3 2
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 يدوم كراع جاتك بازع نيك ١ 82 طورت مال م1
 ٠ بكب راهن كم انج نيبو اكرغرد | كس نالطبلا يسرب ردا لاو لك انوع ءرثد, نيام رقص لق ولف 17

 روا لوقو ال ئؤلع موقوج نحل اهيايلو راك وعو لس ثوب عسراس قبل تربو ل وا شرب الالسلا ( رماد“ وبكر
 كم اوو بساع تر ارو قضور انفك يطب زيرو لو اود كح رط قيل ابي تلو, ل لوب انكر برش
 الا ينرروشىذ نود هل ري اتبشى موق ابر اب ىلا يء.قكناتت ًالقنوالقعالا 0و
 .| وا تغافا نرمتمبم الادوار اياد: سنتر سنى سادسلدز ؟ قون قر ايي روا بو ارش دو كح
 هع. نيكس لأ ل

 (ىرمس) 2 تموت روم ددنرف الل“ د تسارع الإعرياب تسارور

 ورش انانبا نهود رك باه اناررش دوب كين نب رويروا قت مس ام تخت سد تنس جوك ورب كيلا
 ٠ نيس رك ئرعرالل“ د ابحا ||

 حرب لا تقلا ىف ىرقلا ب ب بصر او لال تت
 جييطع يكل بيلا ا ب رتعطالائرام ىارح ناكر ل

 ' علا "كلبا نئرسا ذا دايو اير ف ل ادخ اع اذئب ىلص لنا يور جرإب رك كيب كل ماد ايد عرف تزمح
 ٠ ظ . كتداشرا روم كروس عرطاك ١4 عر اصرف
 راتسدد اب كرك را سوار وتسا بأ . شال ايل لأ 1 2ْنااقدإب يل يعاب

 وبك ار دباس للك ناو بسيطا نيوتن كرايم ساب نور
 تايد ب ليدالقتك تجاهتردا لوروا تمدد ترشد كيفاش تاكو رول أ نتي 1

 . || ” الدسك كايد ونونج ضي لو ةيياروا هيمن كيب شد ىتاورلا جنوبي لم تنجزوا ع
 | ةسابوب ملغم ئيتنو سرا ل ساوساوراوزر آى ثمادإل از كال دوزفلا تنروا قارتشما ك قر وضرب

 هس. كباتوب لف نركب هوو طف لولزوا تبع ابد كوشن ]يدك
 رادو * ثيكفكن اقشاع د رتساو تلم رمز |سوطاغ

 هدب كرب ظ افلا عرقي ن ايرث كالا بل جيلنا سس تسر وكت سددت اتي كيا كت يشد ا

 اهبامشس وراب ر نيط + اهبارقاو سوادا
 | توم هو سب لوكالاو ثحرل هس توم لهيب هع. اوت أ اور طنرب لاضف ١ كس لويعدم بص ن:نكيل
 كسل ارك ايلين هران زق ضر هرئز نو هدا زركاربج لسا "يكبر لكسر
 - كرر اج ضرك م اماكن ا كب حل وم مس لاري لج هك تار كرر كس تك دلو كادلما
 ( يوت طخ فيطعوح ) (ريزتو راش لاف
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 . || يرش دراج لعارظا لت ايلا ماكل ضد وفن وناكمغاوتق تايآلا ٌناَمكاَمآ
 ( | ثلرتياومالثو مهنساتلا امتعا ؟لجصفتْنا نوريحاَو اكوام وبطن ة ساير لخّقلو

 جراوججل ىنوكرتي اوناكو و موتا ىف يوكذم قازلا محي ١ كلذ لج“ تايألا ثالتب لمعلر
 ىديففلا ةدانج ع لذ ٌثوقكتو هم اقم بجولا يؤنتو يبل ةماقاو مشزلا ثرت لع مهر بح

 ددلانو تسي لعلام هاذ ارمي سد تور ذي «ريكرم هج .انارمج ًءاقخا نوط ءانايجصت امك, تاذل
 نكد رهايسربجل ران سلوك لج . ماعاش« بول ريح حج رآبخا انكر كئستر ءانلح رمال ايل اوصال انو
 ْ هىهكرت .بيئاوس ىضفءرز مهلا نازح

 ةركللاعوتنمإر كاي ذازطا تطافحوكت ايآو ماكحا عبدو كتي تروص قلومتيايا لنك
 3 اهندح طم رتل كرب سر كول ءرو) عسا وج لئاز سداد اقتحا كم اوفا كعحت تيل اجت حس 50
 تمم لاي درك رتوم كرما ل_دوكو نارك هتروح ض تيت معاك كر اسكت سوك از ثم «ليكك نيد
 ًفادترولاهت اررك يوت انيدرلال اكثروا انرا ستكر ركع كسا سرك ندوقو مكر لس العسل ماتين ل
 جعيرخت . .امتايل اميركا حسن رقع

 اربي تمدط اكمل ةريلعرشنا لتر ظن آرك جبس كرم مس طر نبيا ترزنصخ بن كرام حبل الا يكرم اوف كو لوقت
 ؟تب مك ايكالاسسا لح ب اكرام | رف حس نا نيس ءاهت يكتف غسل وفم كأي الوكت دوكد وم اكد وبي دكا
 : اشر اريبعر كك ركهتنع اقاكروا تي ام ساد وأد ل اذ كار دعب سوق العسلي سراب ء ابك س لوما
 هل يذام سري ماع ليت >2 تيروق + ) كالا ع رح 2 اساياركت شكر كاركراومس

 (ريغارقمابك ل سس حب وكاروا اوك ل اوك تمر وقر زعاجح ل .وكتم تروق سس نا !رثل الرب يك
 0 ١ 00000 ب ل [ردااهلر 2| ب مي عيآ سدي 1

 (قرذ) ١ ةرايفرشارل ترايركل بج + لاو لنور تريئادبج امل
 0 ًبناج جروتوم مي تي دوت اه اا 2 [امذ ءاب/عس سر مالم ار هادم تزطح
 رفح الا تياور سير ز عنو اردترطخ سامو .ايكي درر الكس وكل فود ناددا ايارذ حاكم
 اليل | ندفإ و سدود ن1. اك تان فكر اضم الات يكيمابيا حاسي
 بانك رقايكراجص ارك مرن كسا اريل اعد كك ةيسآوق لإ ءابك ذم لونا سا ازيك زان س
 ركب اهب يوفازبك تب هي السا ت اب 'اناجج دز ساق تحدد م ياردا ءادسض بكه ماع ؟ تت ابني كان
 انا 1 ارد كرا جرزوجتاوت تلون اا ارك يلرث نوكدلا لبنات كو شركت تاب يش ن ارنا تابع
 . اناكت هس. لوكروا انركال العازل لك يوجب ا دل تلف دزجالبا بع ةيد لكس سا]
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 ْ ش لإ
 قنة كحسماللاو عرلصلا امهيلع ل ممم اورج اه ةراشب نول قلوب اولاك1 كالو ةلمج نو
 درع لابجامب تتر زاجل ضرما اه رهشمو اهيوحشتب لم ووجوب عراشا اهيفداه لوا
 واذ نألا ىلل ق اروسا قف تباف ىعر ملاقأل] نب لأ نم عشؤملا ثللذ نوئمتو ايبلتلا نم
 نولوتلا اكو اهب نول ! يف سل هند ٍةلملا| ىاله دووم قابخرخالذ ثا اهدار
 لردع يمت و اكيالو نحا هحبسالز نير ليواتلا!نهناكاملو « نبلغ تبيه مم »

 زل اقام مف حتأ«دباخ اح "ليد عاهل هون جب الط داتخاب تيس ةئا
 .| ليعطم ورح اه الغ مج اوتو هندلرعس ىشدا كو امم نيك م يادجأ ام «وكتر ننع هبركوجاإ
 .4ريطوتو ودرج“ تح هز نوكيال نأ ليع بيرغتلا نهج ةمالا رص قفل املا نالهب

 2000 اطعام نلح كناوعس كك سلإب حالا ف

 أ[ بزل زن طرب لجج لآ ايري نوبي رووح "لت ايمو نب نص ميم اهرب ماقد تخل
 قر موال كدا . يوص(لك ملقا عت لاق فرط تارا انيك يبل ريت -ماناكذابب: كيا
 فتح «نامح ديب بس بهجت يص ماج )ام دان ايو راف انك عيص دال يرسود كيا اًيصاوت نوني «روزرك
 ْ - فوج ناب انركر ينط سد تر ءاناسكا ضل انك اب
 قير اما تشرد اء رج ترطت بر ترراشل لنج اكتايآ كادخ ةسا/لداندب كدب بماذا اهمكرت
 لال عزان ززرصوب بنا لك رذ سيلا ليا هته راش لانج كمدالدل ىلا فسد ثدع كغ كلاط
 ماقم ساري دوبل: ماقروا ريحت رك ليل طدرم لإيث اري كتان يبس سانامدا اكلي تعأشا
 كت سيك داني كالا ليلى داب يردك د للك | ترو ضم آي ييرتراس١ كك ركرشناتيرايذاك

 اشر نار نا دوقشيروا ؟كيبنامكم اا اياتاك لا سر قت كراك د 1ك ببط ساطتنا |
 ليوزنيس وس اهت ان لوكا وكلتك يو تيار ليدان يوكو « تانك وتر جب بدال «انياه تنكر خد
 ا اس ازور كس ئازو لكسر وا سكت ديصو لو افخا كيذا, اوك سوو كيا ني 1هوادلس | لق
 هس دامت كوب تيسر ادك دوف هس خلرما ب ايل اظ ل تيددتا مت خءاشوإم ايلا تك ال اجراها
 : م لكك رج لبعد الب سلىر وبي رنفا*ركاذ كس مترك خس كت اب اك اوريور كراكو دعم
 تا كه) ساروا حر ن احا كارم لل زول ابه ساري السلا اهيلع ليم ايس او هرج ترج كسا لادغ كيس

 اب ددجول رابخ الو ىلع ريفا عجزنا ذع
 نوغد» رولر دهنت1 نرتب ضرك

 رشاب فيل آر ايخار بلر“ ذك ىسر افلا صنم ا ناذ * ما كرب ن دك الد



 نب

 .|| كب ليف ضل بيطيتاكارابتا كوي ساروا جرخ كغ س1 طق دع ساركريتماب سا ترض زو

 ش حيمرفش  بتاتياطقم كيب
وا فافذ رك رسولا *تاي ماب اب هايس باتكآلا طدوتو ةراشا ايتو ,لوق

 ولاو نمل لا لئار

 | ورك اما ىارس ارسم نيف 5 هيلا غل ضدادط 4 لورغشماب ىلا ردا لوري زج

 لاري لسل تيه اوذسب لس ؛ راربس زاوآ خلا لادا [كراديق «نايتجكضاروا نيب
 قي رك اور اننا سا ل فو عز ردا ياكم الث لالج اكدنوامش هو: شراك ترس لولو

 « ما-اكد لل رزناب لراس
 كام ابدياك ترش نإ ةئرطا بن هد ل تارابعدارم سس" تكد ش ”ييضترر اه س
 ل ميرا ليفت ندب ماع اننا كل لس ل وقالغ مات لس يو ورش لوري جرود

 يليشالصغلك بس هداشا رق ط لك اراديق طنفل صوصنلاب تس هراشا باج نس ون: كس تيوب

 ىلا ىلا مق سمان كرأبي فيا كس ريدم عل« لشبه لد لوا لك علبكامسا نيتر اري
 8 ش هس كيررخشاك عرذ نيرا اهقروبش مح مان

 حسم انكا نمو مشيؤرل + اًئلس بمال قا لون
 ساني اويزآرداارق نورعم رومنس مان ل لس ييرضد از لس ميريل للا لعشر

 || تدليك مولحلولب أ ليال تيل اودسب لس لس“ ريفر وخرج للا با« عب دووم
 2 . راك ري لاما ديموت الفير شل طم مق يلعش الم

 باَرلا تاَيبق نم ب انسلع دربال ظ
 دعا( بارارثاوأ لك دسك ى علب وكت قيد ئارولا تان لع يتإب لكن طلروا ا

 كل عدته راشسا ف ورك تدابع ضاوخ سمك ظافرر * شراك تح 5070 و راب

 لدينزم“روا "يركن اصعب ف يبل ملا كيلي نانا لوعك ال نبع ضن لا اك ادا ين ا
 فلتاك اند ناشا نورك كرك ب تسرك راشس ١ نط نئاذاا افلا رك اوغازخ كسا له
 ) اللص لي نآرقح لشاب )اينو ةبكن اذا سذاوآد نب تقو لو إب لم ل وصح
 تسد نويك لي لومت كنا ريس كب الق با م نجلالا مفر لوف
 تس دولاب ل وم ىو ىراعتتملل 1 كارد بك داش نه ع او بن يك ؟ م
 دا سالنءنابيا يركن ابق دكر يلعر طم لير الاخ[ يعل يرأ ما مازهابب مت
 رع (مضاعباوفر كر انو با جالوث م

 | يكس فخ نير
 ل هين ييسسللا اههن هع يح -- 7
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 ند لص مين شنو بجسورغعاب سافل ماي كأ قيقا
 ئدل لكلا لا ما ىرعزدصزب يلج ما
 و لاو ازجا او لحلب ازجر ضلوا موتولاز مجرم
 هرتلا تاي طورلا ليراوتل الزيت اكو يعاود غاظع
 ةءابلالع م دمرعر لهونلارضا لكل كو اجاب زيكو شالا
 الغ وبلؤمالا ند نلف ةراملا لك, ايشا ضررا نتلاو
 ناامك ا ذك و ازيا ىلاتترطلا تاررجتروع لا هر
 رف [رارجلا نع عضم, ضل قل مولا عرش ال عرراشملا

 سففنلارآر ع انيريال عمورشملا تالضروحسا نا مهلا |
 , و عاجل هد نتا بمال حأرما لبق مماصلا لكم ريكعاد
 لمطار نشلك ع ويشل اءاطت ىف عاما لكك اهنال
 دل ا نيبو لاقملاهرنران سفقريلع

 ايملا ماووأ اغلا ارم م دقاشتادابني ارت قيقمو
 بئارلارننسامزليناد نوتلاكتد لأ مايلاو
 ربع طوميطشلا لماونلا ىب د ثيرعتبمو تايجاولامازتلال
 وو ةتاشلا تار ايحلا نماسق اع نوحظباربن انضور كنب
 نما راماذاث مب الادعا نيرلاد الن إمييعش اللوق
 ودافرواعر اهلامااغ نا ونظم جسر مقلع رثدلاوا

 7 كر اضئاوروبملا كاسر ها
  اككراجي كيايادد لفن روا ىروع ع س

 تياهبرسررماو تاطابنتساروز نارقسا دشن «نمتزعنيزركتبابسا زار فر طلتك عد اص و اشم نخل لوغو روق
 ا 0 قمت انعم برايك ئاورمروط سر ولك قينح كك مس لين ادد ارايكم الريل
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 . سونام سولار كاتى عرراشبكج هب تقيقم كيرا
 غرز تعاد والبط كماقإ قالا كلل
 لءتطارخإالربإي لويز باشكال لامس موك
 قامت سارازج اكسال ار 14 ةاع سي ءاز انج
 سا تار ادل ضاعت كر تنوا تركزت اب ابسا كاي
 كينيا يجاو سا كلا قرن اي كرشا يش ما ىلك
 نياولعي_/لر في تدابير كل اغا ماك ماكرو
 روما اشوأ ىنرماهو ركب كل اليتسداع جلربل ماك كسب
 2760 كارما نإ نك نيك ناطعالا لكي يدع
 لس عاج وه جرلاكرول ارش زور ديكر تل 7 ف لزءاغلط
 هيون وكول عرور طن لط ا هكارك كرا ضدإق
 لاو يكرهه م اركان واكب اليك مروا هيس ضل

 .هتببنيز انو يك داتروا كاز نايبلارتال ل قسان_ عرب يع اجلكم ض[يفاطقد انج
 ساد ارراغاكروما قاش صال بس ب تقيطط لكلا
 الداب ضر ازيك انكر هدد شع لكى دبا كاب
 يك ازعرنبار كس ني رتس عطيت ارجاو انردن كراش ازرع
 تربغ رك متألق اذن ءابعركن وعظ ناتي ار كنب 0
 يلا يدير كاك سيقما نورك ايرغ طوب ةسرل نم
 يكد حلق ىبرضترفتنو زمن ايلا بج اترك بلاذ
 الك عررافدا معالي كر جاوي لوو ثلج

 200622-ع]7



 عسلضخلا نمث نوُنب هيفّيىلصملا ضع كاارذإل ماكمإل ! جام ابتسا دن ُناسحمإلاو

 . تحرص شل, انلامب نحس ملابس كباقي طابتساءانناع امج تامغاب تاغل

 5 :زطابتساعبب تيلعقركرزا كالسر ن مالم اع انجي كرمت اك عراش نوب نينه امتماوما -ىدجروت

 د.ك بك نايب ب تققح اس شابا شن ؛ جيد بحاصءاشالا ناردتسالاو وق د جير شت
 بضل عراشلا لك ىرع نا

 ارشيف شتنرإرما نحن كذ | ضب لتي فر شقا توي
 ند الدوا نااكئلصلل نم لقعإ بح سان
 قاده حرالصالل ىقاومنا نع زرت رورولايرعا اند عراشنا

 دشا كلذ ىف ناي ث يكالتاقتو اًذالخخا ثردي ماو
 هيلطشلا وبلا عيبؤ لهل او رسول ميا نستو دال
 مي اراب ةاروتلاف سوصنما طور كريو يلرتدا لو
 تربعابو سلبا سات نالوا لاق كريس نإ نع

 لاق شا طير كبزرعو «سسب جملي الارقلاو مشل
 رالي انك انا لاو ملاح ةز ملسالا مدبب
 بالك ا اهتسإ مل لك زب دزرملاو « نيلقملا
 لوس عنصرتلا

 كيا بلن لل كر رام اخ ضرب وارسو زتبس اذه حفظ يجبر ل
 لاق بانإب ست ل طبفنمرك رش ومار دا انو ثوب
 يلدا تاير لح ددجررلذ مالته زنك يش
 تلزلاقراج م اكعا كل اكام "اي هن اطام مف
 كبار لش اودع عرراش راد ندوب جلخ
 لايفرمكروا ايوب عالما كارول سراب س لومانكل

 ليكاساباندبايبلارب ةلجردا ناخامس مير
 هايسضح الق از ذ_نوخاوق بيان فاض هداف
 طازان_ملبلىفربايرارايتغ انا تءايذاتساانل
 كروس تروق واهب بركس بس نإ
 . دب كسب لوقننمس نريسإزبا + بن الط لكني

 < مدا تاج عروش اما ا يكل ات يبا
 القفا ضزفل اعرب تيار تنخر علب

 اوبر. طزتسم تنم انكر جذر ةوم دات ناين بنر طنز الو وأ دق قارا
 نسييوما« لك زكريا سلق كب حام ءاغ عرشك س ا بدار ناار ناسي (هيبحت)

 دوا ثيبلغاو لب بنر الواب هب يزف كيا كان لايق تقتعرد ناسا لع عازلطسا
 نرايق) ناسا لش عااطصا كن ١ ٠ عراجاو اير ايتغارلللا لسلك ك رتل سايق تس رهو
 «رثثا روا د اتساع وك مع كيو ىلع سا يرذ تل بج ضرادم سلق رج لثة كل و سا ( فخ
 اكرام ايكاعرعر نط نا قسارك وبعوس يقول وب انناحوك نص كسا لس ايق ردا راسا
 - له سوارف حرب كيور اخس ل اسي

 . ( ير فنيمرعر
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 ريظنلا لوررلا ٠
 ريتا زرئلاوربا شم به

 لاوق ! 5ل/ ٌةدتُ مالمو ةالملا هيلعىسع ةوباراكتا ىف من سسيلف ةعطاقلا عجم ا نم مِهفِلَس حانت! نلوم اون اوو لمفالاب هعابتأ وقع ان ةيهاولا تاطادتمالا شورتو يم 1 6 7
 مم اكحاال |! نم يشك كل نكو سلا هلل

 . لل بج جت .ناجدبنلاس فلسا هزئ زج اتعب أبا روز يو« انك نادر :تاخل
 نلضني) هو كوك ايداط ع بانك 1غ تنأبتا نادك اند جاور كت اطانتسس هدي ئاردا امد
 للؤااوسيراكنا كي تعض مالمو رعت سب سنا جن انج خب ةتسركل اضيق ثروات ل
 نحت حراي يال مالا شح تيدا (ررطاكا لق اذوكروا كدنعلم
 سي ايرث رس# عاجالا عابتا”سرلابلارطا عيش بحاص ءاشموكى حالا ميس قافتا نا لوق د. حير شم
 كبوت ايرخ دوي ترش
 م” رماعلار تعا نيزلا هلم يعن م موق قفتنا دقي
 عطات ليل ليز نر نلف ناعم اددا ايل اذ باصالا
 و باحما نبط ر سابك لؤو 1 ترون نغا
 مسيلع ةهالإ تعج !(كذلا (راق الزري افيو عتسلا |(

 'جالاهدنتسم ىزذلا [راجالاب لوقلا ىلع )وقفا ميناف
 أ وااو وكب مو اسدعا نساايتسالاوا منسلاد
 د( رت لوق وبه و اسرع ]ىلا اردتسم سا ىزنا
 ا َلْئتادِإُك
 روببلا تلا. و يالا“ ان ءايآٍ يلع اسفل[
 نلإب الا مال_لئاو وللا اير بخو ع ةوبن فل ف
 لشد ارث لع ام وربي م سايل او نع اوت مب لسا
 ةاروتلل فل از ةرثكا شرم ئراصنناو ءايبنالا
 9 مهنلس يامجاالا فسمتنم باسل لييالاو

 طش ايما! كايت تاج /تالاعذكا ةسدك ع

 قترف لاير نيماعاك بس هي تقع لادا
 رطجابلا ار قكا لوب تاك اكان أو ماع تبش
 قايتلل ادا تركقافتا ءرما ىتعت_ نو جتدسد
 دوإء_اهاهركروت طر قلت هل ل مي "جربو
 نش يرعو نآرث ل شرما ثز عاجا
 كالفن اجا لسا يروا « تيس سينما انك
 حاجا ىلا هوكوبكح ب قافتا كت سمار سعب
 ناار لس عرعو نآر قرتس كس رت قت
 راقزئاج عاج ىلا وج طينتسممس_ىكس سض
 ب شت عبر عو نآرقرتس كن بايو سن
 ل انام ايكت رانك ب ج”تبئرايداشرا كابج
 يب ةيكو ايل زا" هر شاجأ وآل تاريارثلا
 بايغياذ مريع يرى وبكى اقل
 دوار يوسع ترق لم ليل ول دعا « تساي إيل امار

 نا قيارشراكلا كتموب ل وريلعشا لسرونح
7 

 دجرق ماا تتسلل اي اب سشنا

 - تاك تاجا الن وكر زب نتا ترم لير تااردا من ان لكل ككل بح '
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  انرلررقم نوات ارك م اثر تس ار عيش انوع

 وةالصلاوعاطر ىلغ يراوت ارجل لكن ا دقضمذ
 و امانأ نيرلاعاشماب نرومتبمال تاوبشلا ايدبتا
 ركشمملا نع نوثسالو نورعم اب نورها لو العر ًايذعت
 ابطل بغر نود نرلا فالط موش بعرق امر ونف

 انإازتاوفنوييزي نورخ [ن لغوي شلا يفي فالع
 ميم موقلا ةداس شن وارتئاو عنا تدوس تح

 حيال لل تعاض بدبس اذهب وادا ارثكاو مب رفا

 ارت للا مرتلانم ديب الك مالا اير ميار اد
 روخا نو اين اًانهعر

 سو ر لقلاو حلل ا بحام نبع ةياورلال م دع اهنم

 تري ناوبشملعر ككتوالا * ريع شا ل بلوق
  ولطاث الع نركيذ ةيوواذ نرحلا زب للرقي

 الان لرننلا فتقمدنإ (رهاطذ سصرحلاو ليف ١ كراكتر او! ههاكحل ةماقا ف لهاستلا ارو
 ارك َمل ار يوطلاب 25 يتلا أد! انثدا ءاش نمل! سسانلا بلخت اهنا نفخ الو
 اية روفلكتلاون اك ئرخُأ ٍقيفيكب باتكل !له ىف تمدح دَم ةليذّء! ونه الإ
 ش .عيرتتلا ةروصاهن و لهُم اون اكو يساذ لسواعب

 نير ايل ترتولس  تمداعىرب الام رظؤر هالاو تسلك امل وئام ةرالا «انتريائناتوك بانت -. تال

 كمر سفر مرر جاظث فاصاممب الترا اند لشكر! لبق ضليت ترزق ماكر ١ ىكيجيرت
 رك نبسالاد ديد بيطرت ك لابس فل اكرب را واش الا يمل اخ رب ص خسر شم إإب مرا سفأر نإ تاو انت
 اطيل درعا اهئاياساج ل سر هب السود ايث باكل باد ترلصت ىرب ول 71 * تعدم سر ادصرب رو

 رباط ص كرس تيلرشوكس اهدا تدار وز !طب سس حارذ كم رسأث تالب واج معك تاطابتس ايبا
 موش تق ترا
 ركوب ارفع ايكركؤمسس لصف ب كسير قلاب ارثدأ جج نس بحاص هاشسالا لب اقل اد موق

 ايلا بيرقنتاوبخ ع دأشر ال ليونعتيل و: لكب ارو ان رات لقفاروما اكان تمره بحاسي انا
 هالات وب للعم ييزعوت رم دواو ل دع وبمن سالك يبيك يي دنس ين حرج شيب ا

 [100822-ء]زطرضز زن ط7025701721

 .|| 9: اههنلظانجي امج نبال يي تهيتح اك
 الص ب2 لاا (تاشباوخدو) ٌخااطوكلوزافت م
 "تسر كريتاف ا لاي عاخا رز لكل كرد سلع
 لظتسارسلا لبر كر كتل نكي وو ترم ايرعا شرا
 عرفئالط تحبوا مت كر ف العكبر لج تبي
 2 ؟نظان دو ارح ب اهوبب يغار باع لروما
 كك كد ابي ايات ممزبمس كلمات ا

 راسؤيروا حو ناك  صلتاوب دال بكر وعر يشبك
 ثا لاسر هدايز يلف 06 كسر هس 31

 ببال ركاباروا م عورتمح كبس اكإ تي داض
 لك بز 1 وكلك كلاسي ايكوم هلا تسمن
 ايلومار ماتم كاس وز ير ال اوهتنلبع تلاع لسا
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 رثدا عار لوي مما ناد هرب مار نيف مرار

 رعت اان لعلام ثلا ننأ ”مليريلعرلا ل كلرقو
 ماذا اولا بل لحل ضي كلو سانا نع
 اولضاو ول ضلع ونش ان اولئش ال اجو اسؤر سانل زنا
 بط طارلا واتا لطرط اوف | ةدسافلا نمازعالاارنعو

 نااار[ رقرزوقل وبل م اتا ف ولما ةانيرع
 دايل_,ةانمنيب نوزتشيل ب انككا نشرشلا لفن ا نوت
 للام ارعو * راشلا الا منول ف ولك 1 كلوا

 نم نا/رولف ده غر احتل وقر و اربعين اللإرتو
 لالافد انما ننوبرتيقإ ارادا ملت نننوزلا
 مف اوفرتا ا. اوههظٍنززلا عيبا منم انيببا نم ًاليلقالا
 10 ه.سئفام
 اعلا لل ساونم تمتد ال ملك يلشما لسلارقو
 و مولكاو ميل ون ىف موسلايفاربمت مور الع مب:

 لع ريدا ميقحباب ةحي رولت شدا برطق مولر اشس ||
 اوف او اوسعاب كلذ ميم نب سو واد نام
 نورت

 اينما يوروكالام عك امرك !ذإ 0
 «عبر مارلي عب مارت هدهتساك ما
 ولدك لوكوالمعاملادف نت ”/ عي برا ايرعلسونشروا
 نابي نا ل7 العر ا اذا دركلبك دس

 راوتر لوبن اط لو اكيد ماع ل اذو بعلي
 روك كف فير ف ركتفإ رد لام م كسربلاب
 227110 فنرشتددا كي لوعم رك 4ك

 ةرراطات هلت انتظم رمان لهاؤإز جد ازا

 قروإ تاشباوغ كك طاخ لقرونثوخ لل ومباشر ابميج
 لقول كرابداشرا«نبةيركل ون ل ضشمل
 مم سار ةيلروا باك رشا للان يس ابجج
 الي ريانا كلارك طري دبل دراسة ولومام رمت
 ,تىراوا اان سنان رو انالعروا انيجباك
 فلاديلا متعب س مت, وعاجانلا رمد لوكس »
 شال ضرك راكب تي رة رك يلوم | ررظش الل نبت
 ؟2ردكرما عدنا الاكيد موج كرا
 4 رابتر وا ال ليتنا سب هرج كلكم اذ

 نا طوروكالا نافع دمنا هك طتيم لس لو انك سإمسا نب بج رك تسداشر الم كري لسونتوو
 كب انهو جي ذ_اهكةئام كلنا ددا كل دس ليرف سس نولف نا ير اططربل ُسآ ناب هو
 اذ !رف ان كنا تنعل ب« تندلربانلا بدل ابذ اكمل اا يبدع قس رزمصو رواد ترزعشروا تسد كن الد
 انور تمرك ة سزوابق تمددا
 5 عطس يروا عري ايدك ط طرغر غ ترضي بين كيا سميح لرب ابسا ( وكر
 ىلا نطلب اماووب لغاؤم لسا هرعت وبسس ملط كير: سا نلت ل داك ادا باكبرتخ سن امنا
 نون اي فين اوفي اترك الترمو ف وكري مالم تل هول كعزاوت كنت ايد اذ اب باج مولع نا ناي
 لولريقروإ ليل لشلا ايول من كوش طر تسد طادما/ل ارم ئبدبكعبسم اشراك كر يل ل سو نعح د عرب نويك
 نشا ايكاركاب# و لورسود دفا ترب زر وتذو ايككرش انس طنإب لولا بتل ايسر لدا

 ( يركشك زن فير )
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 ياكل ف مهلاوحاورليبنالا تاد اع التخإ هببف لك هيلع هللا اتي ةلامزحاعبتسااكلَو |
 ءايبثالا ةلماعم ىف هللا ةنس ثفالتخإو مهثارش تدجلتخاو ثللاذ هبشأامو يلالثإلاو ورقم
 لصاإاو كال مل اشماو ليثارسا فب نم ءايجنالاروهدج ناكملو لحم» نو نم نونلا ةخعبو
 لوما اجيال تادابعو مادا ءبوستو ول احلا سون جاالصإ لزب ٌءؤبنلا أ لئلا ءذطخ

 ف قوهلا تثدح-اذاذ عش لحل سانا لزم اريب و تاداملا ف ةداعمق لكاوثاداتب |

 تاداحلا نم قجنل انيمي ب رخل داماس !تناتش الو ةةملاب داعلا عانت ففتال هوقلا كالو
 كلل ذ ئالتماهم نالامو هيَقّيِيف الاعتو هناعس رشد !ىنربامل اقذإوم ةدعاقلا له تالام

 أئاش دوا مكبولتأألا نه الع نوكي اًمميا ل١ م ايام يدا ٍجاليُريكدتلاو ةرورضلار دحب نروكيف
 اذا بيبطلا ثنالتخاكن التخالا اذه لشدو ةتكئلا كلج ءايبنالا ةئارش ثّددتخاناهنو نلف مهذب امذ

 ثرغو راحيل نغوراح لو بّوخنألاطاكو ايراد ءا نْعو اًوواب عاود اه بحال ُتِسصْف نيتضينوملا ومارد ك مث
 و ًءاود ملكا لك ف ُتِصْي دتريغالايسمملاةلاناو عبطل اًمجلص | رهو رجإو ناكضوملا ف بيشلا
 ازكهو لصفل عبط بصمب اًشذاوم ريب لت لصف لك ىراتيو لقتال ةداع بسحب ٍةدح لع ٌء الع
 و عبطلا ىدعُيو ل اسفالا ضرملاب ىلتبإ نم لاخي نا أَم اهل ههه كلج-ىقيقحل !عكحلا
 نفالتخاورمع لك مارق ١ نالتخا بسجم لجل اعرل ا ٍتضلتملا لسنملا لزم ٌةيكلملا ةوقلا
 ووكسلا عاوع أمل يكناذو و هيلا جؤرمنا نورت نإ تئِش نام ةلمج ابو ؛ماياسو عتاروهشمو مئاداع
 و يتنسلاو ٍباتكلا صول نعع اوضرغأو نمل ليلقت اهداتعا نقداينيلا نوبلطي نب نلا نس
 و عيصحنلا غراشلا مالك نعاوضرعان هنباسقساو « نست ررولاع ٍقّمعتب وكمت
 -مهكاله بيس اك يدس اند بالبواتو ٍةعوضوم تيب داحاب وكّشمت

 هاك مل هانكس يوت قط كس. ريررط جب ار انرككل اك ءانر كتيير( .تاخل
 ؛مزأراح/اك ظن درب ء انياروف رو ءانهلر لاب ؟اقج) ريت انولوسدا اًنانيتسسا ناكل: مولا وَلا
 : ىسحت 00 ريو لاش عروما

 لواككاما تاراعك ملم اعراب بيسك د.ك ايخدعبتسمت لاسر كر يطشما لسان ساب
 'لاسوائ الخلال تار كانناروا* نضل ول روز لشن سى ارا نع ف لكم كاي هدايز كراك كانوا تال ك
 فسد” لوا لكمال # ريلع لي اما تيرطحوكم وري طعا لي كده ث الق | الر دارت شايب

 نوع ا ء ممن قناو ءازا افلا سنشاقب ما يزل معك ببسس تن هع |[

 [00622-ءاز طورت. طاطصوعكم0 أ م



 هد وس يت ا كح 000 ل ا ا
 تي بوق لور ليسا اي ارو اف

 2 ىبصا ن جل تاء تانك اما رزما كاع يوفأل 7 ١
 لو تمايصد زن ندت  تادابع ا الدب مدام ساطي مدد ؛بصعن كداب اكلم

 يك لاق لوصاريرم سرك ضرر كيا تاداع ع يتناك اهددت سادي مقا تيوب لب
 ردا «ككر راتب وكنا دوب قئاوم كافر ادطروا هدعاقابدج كسك يمن ادكااضخنا يركب
 سا يربط ماب يكزتددارطا ال[ زتروا ؛ ير فت تورت لي نا لوب ثالث كساب اد

 وايمن ثار سك حا لوب سا هوس ردا دج اس لابي كس نأ جنس لدم بولس ١
 لالا نلت دد هوك سا اك ب يجن الخ ا لأطع كن الخغا ساروا لين رول مب سيطرت
 2 ترش دددا يلتزم م ازغدوا اور رس الاكسل تدلل تال ردن ونيل

 أ كيزيراذاردا الما كح ديد كيا بال فود يذل بيطها تايد اكادد هاا مرلطصاو
 تكلا زنا لئادد بما يد ددهشاب سلو واش ميسو ا «يييرتسن ردا اد ||
 رغباتك ب عروس. كتر ايتخاريدت فوم كس ءاضتتا كسلا ين لو زد تر
 روس ا رساغم الازاردا رك يرقلا عمف تيفق نر وا اجانركنالعأ/ ىلاسفن شارما ناادعب لس
 زيعو لت اهلسمو تءاروشل مازسرقا ثعاي ل نالخخا كس تاداغ اك ناردا ماا ناقد

 انيروبو كور وسد الع ناوت وما انكر ريو الدويش تما لما مرا ل ايكدب تدل ل امن
 لولي يعروا يك اوظزك افا درك رح تنسو بانك دا كوخ كس ديلقتاك ث الما ةيلادوا بل اف
 الكل وع او ريب سس مالك سرر اش موضح رك خر سوك ايس | لش اه ك ناي ددشتردا تنكس
 1 تاقكر انيارتقم انيإ ركن وليدات سافروا لوثيدع عروشطو مروا ب

 تت توبا ري دوك طيفك كثف ولا باشاك ب حاس اش لاش لق ١ «ورشسل
 روعاوب سنا سيم انكروفاري ماك ا لس تدل لبد «تباتارينطل تلام لما س اوكار
 ىبزموبقلرطسروما ىاطتنا ب قرط تاراجاب لوا سس شن 1ىلر تينا يب طم شا/ اش
 اتاائوجناغلاب تبث لنلا نت امومد ولا: دوا تبتكر ىلإ وركب سلا سنسد نلاطم كس نا
 اسرار ودوك لذ ينج ل وسر وما قسما فرحتي ر وا تبان ايب باسم و ناكر كسرنا كس
 || ع ويري لوتلصم ور ابز سس) ماكحا وجدو له سند لف بط دياب عل دياقيدالجددا تب
 | (كالكويك بلتيد لربك م الحا نا نق هك لدم تولصم اوم هد حمو ل تادام تالا
 ل ليتل وقم حس نارك عدورشم

 رف دين 0
 ١ كالا ك0 عع م ع م سس هت
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 د !وهتلالَّصنم ناكو مالملاو لولاصلا هيلعىئسيعب نينمؤم اون اكذ لكراصتلا اك
 ورتخاأي رقم يجوب اعرب اختم بَعُش ثالث الاعتو هناعيس طرأ نوم

 ةشالث مناقا ةنالغلا ٌبعشلا نوُكسي

 ل « ص جمد طول لابس ملأ علب مات! - صح ارك مشب بش ' نارك كال د١ تانل
 مي نوعن تي يك نارد ا . قدك كايءابم مال لايع ئيتعر رعت وم راف لامر هاه
 دوا لويس هربتو لطضارو ارم اختم حم دويتو ضتلوب اهت وكر روتر يي ومصت نكس ! وك لوقو ارق لاب
 !ء رشف ١ كت دك ذا مناقاوزكلوصتتت تا.
 «رفنوتاب زخا الاسد لإ عتتم لسمو يلي نع حرتصرج لول هو عرب كمن راسن لا راصنلا وق
 الق بارما ل ماش كك رعب رب وشم نط رهان ( سايق ن الغر قارمن ارواب كك ركورم احس
 وحك البواب قران قا مرسأيف لكل حبل وقت شيا دري داس ملي: كسب رطعرج نيس مان
 ردا نيد تادغ مد كلكم لس تءإب لإ ركوو كة ئراض وعي لول هب يب ارصان ©
 نددرتواب كات ىقلرو) عد وعد ل ابز سا - لم بتم سرعان حست ررطت ور هانو اهئاع كل لوري
 ٠ 2 . كيرا باكو داق ع وروج يلا
 لد كت رخآما بيطزتاكر زود دبي م دقو اهتديعوت نيد يي كيا تين ل يرمز[ الا نيننوم ارناف لوق
 ووك ليا انج قص كل كل دوبي موق الا سار د ماع تلاسر كوع حي تزععركربك مان
 قرف ا. اومذا لب « اولغرتا) نسيم اس ا طع أىلاو « اوضمتإ! مل تنرط ىلا جلخ تييآ يروا لد اب لباب
 تلم الا لسرأ مل ه هيد دب تيس وسيم بإب شور دزب حررط ىلا + ةلاطلا ليحل تيب ثارغلا
 0 *- ةلاشلا ليلا تيب

 هدا تاويتباب ىع عسر طي طنا ولو ضوارتبا كعب د توم رزق )اك اهب اح سشثراعملاةرئاو
 دنعددس الاس ب ؛تنازاوت سمو ثرشوكن اغسل اق فزتبلا نيف تاشلا كيا (ررطاك نوف اش ) ماع
 /رثمب تاما

 بش دوباتلاكديرمربعاهت دورت م شرا غد يقع . رباب ةدمجوم ناك ناو ثول ةديقخ ثلا 4ك
 يراك ناذروأ لم سيئر ءابالاطا سيلا الو نعيئيلا, بالا لاعا الو (لجكالار ريرجلا

 الب مز ئنتسور بردا .يليولا ينك ض طال بيزا وةك يمكلا الا ظرأالا مذيعات
 كنس بش لوبتم د رظت ةريقع ا لاح . ةديقعن ا نوم سر يلقتلا عم نققأولاقتشتسرلا
 وك( + تالغ لكلاب سرلوائيراتنلا ني دان زرج عر ناز لك هيديسا نع لوبق تنال ش يللا

 ثيل يحأ» رك سنا ىي# 37-71 7207-1694-7593 سسسل اهل ديوك سووا

 2 0 8م
0 

 ( 707 2728 82- اىن078660



 د ةدّبّملا هز. تربل فيكًا ين اكزلا تيرانلا لدا نخ
 رالي ثلا تناك يقال ةداصلا لا مثث « تمن نيك
 هزي تيس ايكو سرقلا جرعرلاو نبالاد بالا مذ
 مويلافراصن نآلا ابر فلارط تالولس اهلاناكت لألا
 | وعمي رظ اوؤرط ائزلا نيلوالا جبس ازيمالت ناو
 ناكر الارعاناراقتعا نع ساننارعبااؤ كلوت
 راوتر ناكلاو قلاؤلا تال نوما عفالشملا
 رطلارزخ نشيل ىرم العر ال ا هربت
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 ةطيرما حرطسلروا اوه اظ لك يتم يكرم ل انبي
 رب سرك ت داع هي يدين ردبلا لإ انوغم
 مم رك ا تهاتامايل ماناكل يقلا صر هدا نبا "با
 ل تلوم دج كم تنارط ل ونيت ثلا رع كاهل وك

 روااي ب دكب قران كان آرب م هوالع كسلا هو
 تاز ا دلو وزع الج نيفوا لس جس تره
 ناوو بانسوكدزقاب كناددا انايببانام رطقال
 قتذام كو ل بابكلاق تؤ لاك ديدان كل ىاقراق للزي هيث غتيز وكدا ح ضد الث ناكر حس تمن ردود تب تداقتما

 توسع ارثا ةريقع ناروصتاا كلا ناشلا ناك (1)
 ناذ نرصنتماوورلا نم والا ةسبنكلا نوت م يل اذ
 قلل | عينان قزهلا عبو نيت بشملاد برفانلا
 انعم اانا لسع ناب تدقتعا ب وبيلا ند تن
 مب كاذذا بدرعا نا امو :لئدقلا عرعرلاب اريل
 نور وإ لوعرتس

 ليضاررقلا ىف ويل لم دب رش تسلا د
 عض ن إنو رقت نونبوعريريبكلا ىف مز ناكزنا
 0 مسصلران اناو اضخان انام ورتتتاو 20
 رعت رمررعى ارلكتنا كلزدحإ ثدعنو لاانلا ل
 لبق, مك ةريرر اقع تروط نينا نع

 2( ىلم» مجارا لوقن ر

 سو اريحوت نيو صلاخ نيو هيلي اما كرات تبان سلوق نا

 يومان رع رح أه ب لام لشد ابز للا
 تراشيل مب لد انك نرمنتقو#ب هيتعاك
 دوا نيتيتيلملا ؛نيدرعان ىراسند هيانج اتلاف كح
 ترطب روت كي تابلا للف لامن مغ
 سلرقلا رو رل اب دي ام وج يب ناللا ليا نم
 كة وئرو اياررسبم لب ذوو كنا تقو للا يأ
 -امتشالاو ناكل تبت

 خرروم شال اه اخ نرقوتر يشر نتسسوج
 ظل
 جار وبك حركه رفح كاكا هو كس
 2 تكلا كاضا كيا لوله دول ادا
 دضلب تب ضشرمترم حسرظاف كس لون ردا هر رك
 قطر اروق ذك مينو ئكراصنرجل سا كك

 مس ساو 2 مسار اقع عن لس كدا
 - كت دج

 وقار ترديواك 2 ور لمار بش نيد سا ليد ووريغيل لسارعا اهلا( لواشد لوبد سالب ج روع نما كرت تايوفل لا
 -_تنيلادر الا ةرئارء لن نيش يل حريم ثم رع صاير ةرل هيض
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لي لغة يتايسمرمال يرق تكس ع تقف سلو. نالاتد تاير قاازيمالتلاةريقكن لاغ داو سلول
 او

 والم ناضاوتدو سرتالاب ح ناش عرضت مامقأؤ ريرج نانا ةؤومور نادنا نهنقرا عبس

 هواقلتيسذ لباسا كامرا نط دايعرطا .. ربو لالازرجدلالا لو نالوا نرخ
 سهرنا كن الدار اظيتل لود عدقد ايست... .بتالارئهل حبات كلذ حر دكك سائلا سيق“ نب

 - عل انس املا هودجتوإ كسر نكتب 1

 ( ليمفتلا ل يسمد» عجن كبس سال ينذ اياد ل در نذ سبيع
 الون يفز اي موا نوت ك لارض مكراحررنعتمدا لرقلا ور (انلأهتو ريقعاكا لعل الا نوير لق
 ثيقلاىفريعوت هوك ا «ادذنيت مخ ليا ركل لونك عيرو) قواسم اف ترب اروا تيلزا « تمول
 بكت لولاك ث يلث أس ا ءاوت سس دبع ريش نوعا اوثج ال نر كيان | يعاروطضف« ف يك

 مانا اكتايح تنصل زقلا درروا لت ترزص عسي ذكور مقر سا تاك: فط ا تاذ لما
 ١ - و ةيكسرع ووكر وجب انكم موتا نيتركوب

 مات بنام يربرأءديقفي «ييرينوبق ذاكر سيخلق وكي ارو ا هع د لاق كلا هبل ةرنسب
 ؟ سبأ سري ضرع وا وجو ذي وضرب ( اذ لم انك م اقل ئالد حس تسرب ن الخبل كلنا مالس الع

 نيترجاوباىسكبا سدد نيتوق شربل وا تساطلغانب/ف رحب لي لرد سوم د( رج صاؤضا نيتت نثرأ
 وبارد تروص سم + ديس اد كير كد ل ادع اي لش ومع اره لقسم رك ل ونبتت د هيب طف انيك
 لوقت يل تروم رسوو نم ارح جسر طحرب جياد لوقلا حدر د تاغ انطدرخزم تيم الخ انيك

 دوا بابوت تباتاج ابك ا فيب اك ارفي بج وك ع جس ترزطخ امر تر ريعوت سا للا ركب وج ارز ل تشم

 اريباياتاضانضو امتد باباكعجسادط بجولات يترع للا با هب ارز مدقتردا لاز مق د ورط لل يي
 جونا يم ادف هدرلأ دوا « اهتئادذ ىدجي تدم هو ككوبكح سالف اوم ار كياركل ونيت كانيك موت اهتيركأ

 ركريكي قوم ادب تملا لش عرلا قو هذ ادخال باب بحر لدرلا كوم سرنا رغب
 ( ن ايبلاو نسون اربي اذوعك سرج ؟ تكد جاذ
 . || ؟«يلاخايكتباب عسر طت ايل اوس نامت رق لا لس سلك نوما نمل اتع مالع ( تّقيطل )
 روطل حس باشر / لس از: يمتدح ملااورل و١ قرت قير طلسم لك عجل اكن ىلانع «ل يب كعأدخ الوب

 دباس ؟ربككتيروم وباب هواطع سلا ايكوق عب تمعنم تكلا قولد لاتسا
 كا علوية سبت ىزجت لاعت راب :اهكال ىلع ؟ كسربكاكم رت ورك وناسي ىلع ضنا سلا

 - قمنا تسبف ترسبيذالا تيدا بردا« دباب دو مدر تروس كاب تا
 نك



 ريا ونا عرش عر وفدا ريظلابرلا

 ماع قدناوهو يلرالارداصلا ءاذ ابومهو ٌيبمالا نلغلاو ملاعلل نمل ءاناب كلذو ينالااهٌّنحا
 در جملا ىلوتعلا ءاز ابوهو سريقلا مور ٌكلاطاو تاروجوملا عبيج ”لماش

 (ايرةليارج هت شمر كس لد ادام نب موق: كياردا الب اقداب كاب جبا موتا كيا: هكر
 امن كل هدر ل وقع رقلا ور مونت !كياروا تب لاش وت اووتوم م انتر
 للالقنار الوارد اصردا تسلادك ب جاد تاذدارمح ملاعأدبع لاب ور فسزلف الا ملاعلوبملا لرقم يرش
 روان ايل تسري اجي رالآ لش لاغا خر اج جربوا كيأ لاو كس تلا لقكيو) « ورش وطعم اسس هرركل وفي
 نيرتروبشس ل ناله رسل ع طسوتم نيج لس تاوونسم يي اروا بجاو ترابتعا كرو عضاطإ
 ددأقنم و تقشماورما ب انوي 6 كف سبع مووس اس الوا بجاد زجر هس تل

 تركو كل لداردام بانو سم مالك سورتي كودو مو موزي »بكم لن ع تكسد+
 ثيكرارلا مئات تس امو عرداص اكد ماو فر ث تس دعاو دوا تسرع او رأت از تيك ورا يب تيك لوا لتكون ج
 لتلوارابة إب تلا نب لاذ ناكسا الللما موس بجاولابددجو انما مود من ىف وجو اكس لوا ب سين
 لقكيس تاب سففرج كوبر دام سرع نيت هريرب ست مدورابتعاب لوا فلقد مننا ماتحب نا
 3 رشاعل,لقفلا ىلا ازكو لسى وعر د اص هرب, سوا تاو كلف د ثلاث لكس ل اخ
 اهت عارهد,ي شرق إبرا لي سرنر يبت تاس ل تيئافل ن رم ثريلشت مريقع لسا (ورطا ذر

 .ززسالف ثيل ' لب اب ثيل" «قولب ثيل «ىرع/ث يظل يب
 ثيل [ ليوا موز) سانيا نيل ارامل «ليوج نعل نيالا «لرزوا نجل بالا كل ييوانيل نير تش ارت
 نلافر/مب راقب اذ كبسدوجوم له هريظو اياط ' علت نس كك 1 دش ثريرظتر بلا تبرس ان لكلاب ىرعم
 ( لربتلاو ةايفارلا تدوم ور لي اوبر ( مدنا اوئور ليرخشو ريل ا وز الما
 : كل كرار إداقيبرتجتمإ راب عل شال اءاطنت حس بوز ودبرشو اع الاونشد لع ريقخ ا/نويؤولةذ
 ( لا در ان يافا يجي ثول كلكم ياش" يوزن مرورك ل ءاوصرمالل لش * اول وخراب لف

 1 ا 5 نس حي روس « اوبن داو
 طالع ءاد ابرز اع (شالاورالاقلاغ) ورمي لعن (رالإرر) زل لي ث ولا لعب تيلغت
 تانك ع قلد اهدا هو لاح ىف ىد اس س كوب كيا كيا ل كير مس به حلا صراعا كلانا
 ( يدم ناب) تل وكاكموؤكي ل اسروا وتلعب لورب كل شا وتم ا قدرنا ري انج وج

 : ا عسل ايش نع بكرا هلع
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 فرك
 ىنعي مالّشلاورؤلصلا هيلع ئسع جورب مدح ننالا موش 5(نودتتعي اونو +

 ناضل ١ ةروصرهتتز اللا هيلع لشرب جانا امكىسع جور ير وصب ثبال ار وسعت
 هتاواشلا ندا! هناو 2ل]مالساوةةالصلا هيلع اديبن طمع ةهانرثعزيو
 اعمةِيِهلإلاو ةيرشبلا ماكدح !هيلع ىرجت رش

 ٠ انلاسنارسبل .ووجم لإ .اننري صيفي دز ارم عرج . لصا صح مولا .تاخل
 نعل ارتايلركرارتخا سبل كرف لع وسم تررطعح نا نبا منت كدت رقت كس تايه ا هد -:امهجرت
 اهتهريبخ الن اردا كس 2س لش نانا لل ترحل امامحت ايكروجل اله ترروص لمي ترفق
 ارواغأكرشاتسا احا تبس لن بابن لكرشبلو ا لب اقكردا نبا *لبج اى ارز ملل ]يلع سبت نزعت
 : سس اكراع ل ؤور
 نرديركرراجالرور كسي تجر طع نيو نيل مدد مونقا حس هع شاظمناقا نيالا ندعرلوق يرش
 اكلاطخ كمل لايلع مد[ ترتب اب كانا تح نورطل مداب كات سوبر اظل نتاددا سون ياني تا
 ركت از انج اروناشيرذ ليوا ون تهيدم لرضاركاكم ذات مزن كرر تجهل وح يبو دذ
 تيا طوس هك سرا.« عك سدر بسآ كبس و ديظع اك و اميع هينا «يرك شي سك الارق
 بسر هر باردا هك ائاري تاس دا كاك دنز ةراي ودرج كسر هدم كور قصروا 8
 ( تافاازملا هزم نول زوق ) لم كتب بنو لُئ او كس
 روا ثراعملا ةراوروا سياكل بح امواشتر عت تال بسذ اككراشنر وجت لا نومتزب و رلوق
 نبا 'بر غال ماتا لع بسلايغ رق ليا راضن كب شري داعوبف «ثتدوتوم رمل لئور يفد لح“
 ,كجاذرب كس تيآاد !لهرلاب ةروضمات لكس رئءايزع صدد
 وكلا. ىرشو اوك جر كاهت ريك دوف ةيرتايك ند يومَ نورا باتل, تت نأ
 وف ا روبن اوسيكسارغ 7

 | ىو ميشل وت اس كس رفس الف ثرول ان وك حس شال اش ل بحاص هاش ضبا « يو ساب لسا لع يرد للا اتيزفت هررك لوقكر دا ١ لوارداس « ماع اربم نسال ثيل ( كلص رتل )
 | م اهكرايتغا اهطسساوك سالف ثول انصر بشت دوا سابو ضغلتم اع تقيم أت كبس
 | - امجرود طق سلو قطشمروو هبل

 ( وب كسر زق يطرم |

00822-61181211: 21/025201.711 



 كحل

 كثيحل من اللا وش ٍضحب بابل نه نولشمتت اون او

 دلت راغلا وحسيت ملكى انف لسا عسي[ صن وحجب نتوصل, ان دربيل يلو المت نوكسي ١ تال
 1 دب ليجان عج تول ان م السلع ئسمع عصر ذك لاس
 .كتسأي انت افلا نات تاي 1 ىلا ضن كل مج 1 يت_ درك ليو لير رس رس هرردا : دسيجرت
 هس اول يئاروا ولج لاهو يب تس ست اق اهيع سلاف نج فا كوكس لو . جي
 شار لالر رروضعس نا حفار لا ع نق ياوج ب لاوق اهو لوا لبس حرا نيقييروا يل وقنع
 لباب رمل ارتا كرفت كيل ازفا هو موو «ثترس مز اهنا فز نتس عسل أس نارت كر
 لاقاو موس سرج ستر ابتعا اك تار لا لكرتنلا اذيب تب نكك هراعم سس علو | يمر لل ل
 الوب يوسلا ليواترك سرب اظل لوم ىروزن بات بصرد روع اليد زن سن ارو لعد ن لنبي
 اي ناب كس انرو ليال تاك دنع يروف كيمو . وم ن الفيل لوو افا يباب

 باب انياوكارضردا اشنب الار ضولاب لأ نيا نوع عجسروخ عبراوحرب م حس تع لطا نيا ظفل ليليا ( 1١
 عطاوم مشب كاعوب لب اروا ليل اهل نكت اقوا لينا بش طم و الس تيك سئ ل كادبج عرابك
 590  *كارآ الشب الب اج ا(س اا بدوجرعتءاب يلي
 لازم ما ا:مبلاقن ”كتسلو ادري لأ غ ا بح كفل "فوم مح لانمللا تباباذي اذ عج تح سر
 كاسه ادط ينضب تب هيو تس سلا مل ايلاازي نم ملف اا '/ اعلا نموا « قرف نأ انا انإ
 ماعلا نير انا ليألاولانسرتس : و تصاط ثم ماعلا ناكل ملال نم كل "هجر ارواشباحو لما مسك انو دير كل غوت هزه لل نيرإ نسا جشسر نلت ثم ل حرر طا تجي بات لون اوبتما
 لينا را ايذايلا) لس دسربل 1ك نير ب تب نكس تبان تيب حارا لبا" ماع ملل
 الافلالو/اضرروا تين[ لاطركب لوبت يجن يلا لشروط كس اينو نيكه ب بلطم ركب
  اينوللا نم اويل بث ص شيك تبا لدا دارارلس انجب اطل ضد وابن كتب حك زاهي :لوج

 اديداس روارطإ تب اطل مز نا ب «رعاو بالاوانا ” هبي اثم و نع ازع ب ليج(
 نال اعواك انعري ليكا انج شب كس ضدراو للم نكس نيظراوتد افا فلا كس حسا كنس ب باج
 تلال احلا نسب ءانيذ !دصاواضيا ماروك كيد انو بالااريا تنا تاك ادعاو با نولي نإ
 « رعاو ىلا نيل ووك اف تناو ميذاما رعاو نحت اننااىك ارعاواول ول تبطل ىزيار يملا متيطمارلاناو

 دامت يان ارك جرب اظئدوا اي لاد مرشدا عمرا للا كس نسر اوت ئافلا هيل خلل تدر ابعيسسا سبل
 .رشلاب هدام اازلكف عر تعاط؛لاكرنؤادط م اكء ادار هسرهشلإداوتكلم سبني

 نالاًاننل ديفَعقو م2 ت2



 تطأ ريكك ميس هب بوب ' كس ومار يمرمك بابر له دركي ةحك ا ف ارشد اهل 1ك يس ترن بك( ممر
 -: يارب نارك أ ة زوم ء حل سوبا ديي كس باير هو كويل راجل وم ليماع تيقوفرلم للاي مد ||

 إذآ لاش ميج ليوزن كسا لاف سل باغ ليال مو[ كك رفو و لتعو .|
 . ايكوم دو؛اهوهرلوكاسا ابكر سوك ايان ٠ .ٌنضْن ل لائم

 الظالم دآول هع باضاسا هج بج ايكو وبدي ب لل سلا كا امت باب وق سمع مدآ تررعت نإ

0 3 00 
 رطب نيد ئوقألا , عيان اربانوج اديس ب ابر ترش لن وكل ح تسبب ةدلوخر وم

 وسد جائر فكس جست رداظو كدبر_اوكل لس نيلي رد ام نر نراك سم عررط ى سا ,,رئب عن ل نيرا كساب
 لم سبر نير سيلا ليل كو رو وكيلا هد ساند اىناردا اكذب باكا عراحشرب تزوعنيا كأنو
 (فولند ريب اردو ضال اب اذرب نعم كس سما تكر كر دال مكوك سما اديب كلا لولا ديس ليا

 كتب يباطج» تيب إب يور وني لس سقم ليا اسم دك ةفز هرم بارك بس نبك هذ
 فلا ل ايكريزوك عا نين رف كم بلص دان نعي[ نك ميس زج ا تببال ب آ نركودنز وكم درع كفل
 كارو لل تق ضب اي يوقاس_ قولا كاجو كه رددوا كياردا تسلم الف ليج انا ركل نأ

 . 0 كتايكلتاشباب نيرا لي با حان ترو كاك داذاع أ |
 تب الاب اب نوسة يك ب اكل ن» كاسم د ايكو رت زك ورز ند روحت باوك قلت يس لايق عر
 ابن /بس نا كباهكد لن باب يجر تس نيفال مب كلوا انزله رنزوكهسدرمالا ايلا ترطعرتل
 , 0 هلا اتاكد يا رككالاع شو سل هرايز تبسم لايق عزا عل
 هو ليك: ليرد هسداب شاك تراشل نش 2 ترا لائإ يك باعك ةثرقشيم مولا لسسسكالا لو
 3 ٠ * ليالي او« ل ادترشلالاقاك تزوج لذانرم مل فايع ساتر تع باكا ناس
 لور ! كك سكسووعرمل السلا يلع ترتزو| ,ق قو سكر حرطا ل لك كتبا

 تا ابا عيا غر مال ارطع جست طخ مج قب بوت وب يب تاب يعل ءانكسس ابك يبدأ ماب اكشا
 .تجاكرورطانال نايياوكم السما لب أرب ستات لسيما الدقم باتكه و بردا امتايارل عج وك

 ثعلت سدوم ليف لص, هس مو لش! كوع لات تاف ارب بسد ل اسم ساكو رص لانك |
 انوا وشنل ا يعروا امك رج اديب تالايخ هن سك ادشببن لاا لوو اهوردنا لانو 74
 طرق ناورلت الغاب نوديفلانوإ عطر ل وجار يهب تحابث ب حس هيي ركرابتن ا نيرط تسال
 لساناروا كل ذ_ركاك ال ايع عررط حسا عجن ترك يك روس نط صاؤا روب فينا ابا عل كس
 راو لذ_ىلروا سكن ينهت سلمنا ضرار دق كادوا سوك دوا وج مكر اذاب اكسس ك ف رينمت



0000 

 روث لأ ا املا لي ارت لحنا ةلشح لوزمان حس السئ راو ْ دا

 0 0 0 كير زل سبك 1 نويسر لب رع 9
 00 ْ د لثو

 || نزور اشم ماقيرجب لامست مادا رع يسرع مليا مرقم ميسي قالب للا |
 أ يلاق رص ماع تسلق سئ كدا وريطو مدرج م سيك« نيرا « طرا اكايم تبا وكاد
 رمل كم تعينت كا كبس فكروا يو كس لفن لاوقا كس نا لي مدار ارسل قرا نرسل لد | دذا
 نب اطسممب ولس ىلا ساد لاوقا سم ترم نم سا ١ تبل دزءادل يدري كأ ايئدلشما
 متم لاربع اسس ليش ةريشلاسس ترب شرك, تس مايا كر 1ك نلاددا بن تس متزن سرر
 ! ناريلف شف يلاروا قاو اول جت يه سب ايا لصئشيوا ىلإ سنن نس اسوم اورج ت نش تاب لاني
 .امرلب يمن نإ بادج لوك كوك ليا يرسم تسبب ل نبيل

 ١ يتاكد اريع لاح جيدي باذ ترم + س_ نوب وكت كرب تقلا ب سل لينا مود أ
 نلعب هو رك ث تعكر تراب لت ) نرم اوم قاس لاس 7 ار ادري ل لب سكوو سنن مراسم
 وكر ويفو سل غزل * لي بوم يرط كى إ سيخ ل يرزئكسم) سنك هتب زكا شالا راوح
 قد مومو رص ن وريف ياس كاسا كداب ' 32020 تالاع كلل مال ايلع تي“ ترصركمم 1
 واف لس نوينعت اكديم بل اذءن انك ايتام طيبي تقو سل من مولع كيل تاتا |
 كس نويفردما لفشل باتي ندا لف مدرس قاذف الاب ددا ل دب نايمرد سؤال
 سا لإ سب: تسليك ببال نيا لص) سس رك سب قيال ناز قكا ركع يك ىحت نس ناابز يطال ل |
 - تبسماللا لال 34 كسول لان 0

 للعمر صح كبئاقرل تنعم الاس « عبس كوع كا دولا لطود رقباس ليي -:اقوإ ليلا موس
 ضباو أ أت ردشماباكن ابكر لاري مولى دفا تتئاشم ل سسأول لأب سم سرس لولراوع لس
 كاروا حت ايل ايز لسا ىلا دما اروع قط ار يه يدا ست لدا ( ارااكنرئأطتا كنولردأب

 وعرب نينمكل ضد رو» قم يعروا (هبارج ناب ثمل هيرو سا يقر ىكأي كل يأ يل
 ١ 001 شم ترورطمايك فر رك يدك - نوق اب سونام
 لوصال للامير سلف ل ين يب ركل ب وقيل و فاو ممولسو ىرب د نب بيلا -انهول ليما مساج
 ل نسم « رول سرر تاسيس جيس حز ورطم يل هي بيف بكد امالا/ ث يدان لك سما . تيس اج عب
 كبس هيتناب بيك كياددا ' سعيت سباجذل اهم دع مال طلال تان تبث تسب رز
 ( .يكش قاب ١) سنن يزنمت ولا يكمال تباب ل انعول ليج نس لوكول لي ىدس ىمسكد ل
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 كهل

 : . ج اهكبروضميناه ئكباوك إلا لاند ضحل فذ عشر محرر ور - هدير
 2و بوش ناك ارهوجوان وع ال اننا ف مالا يلع سرك لا لمار الا بشتوروق مير
 _ ضباب سمت ١ قلتو بج كبايكب وشن نوط ير نب

 تاك الو تدرب هدتاح )ابي ب آ[بج صرب اذاوثك عرج بت لبا نم لزئامو
 | كر صال ضل سر التخلي وان مل و داق تناف تْفْشاها ! براي اللا لرهدواجدق
 كيبل 21 !ببهاءالمده رع ركع لاقو سووري نديرف ى ءميرطسأ ىلع
 ابكت دا اياه تانيا ندم صاق يذلا - صرب نم رقوللر طن «ررط اف عيش

 ضيتقو ىلا هوس ؛ايوبكأ ةوسايل هاو لش ٠
 | وسما . تب ايكب وضم تورط وكت ينم غو باي افشسس سرب تيس لسا « اياك ح

 كيسا د[ ل باتكى ب بباوج

 يراك اك اذحول براك دف دوا ورك ماك راك وي دج اه دوجوم سئ( كتدسا ( 4كم هيقب)
 ع تسداتس ال |ب اونيكس ىو كسا رك ور موسما ىو سمت ترو ايري باتل دانس اداد طيسا نس
 انين زهتساتو وطمرلو توت فل مكانين ؟ رراووؤحر م ت وكسر عقم سي! مرو امتايك يترك الما
 رك ضيينمت كيت ان ىسكس يررنكس ا مسيره نحوي ليسا لبس هك بانك قران نلئ انما * تسمي
 روان ب لسكا يذم مح فيطعت ك انعوي راتبك طيز شيترب نقك عرزطىسا + بريش ملبن وكل ياسا
 لوو لات لس دركروبمسس مان كسا كرك يينهت _سصخشتو | مكن ل وس اكوص رسولي لا اس
 ش ش ل -ورراعاايع

 || لم ل وثم ايعوكل واتوب جايك ركزو الدول انام اوت بسلام اكد وليا لور اج نا بج
 سوا اقول كعب هي بجت لموسم راندا ؛ هزخجم لوك عبس تبان ترو ك وفن لس نارك ب تام

 براسي حبس نا لبي سبب س2 سب له نولراو هووق م ىراوتج انحولو قسرما سمن ىراوت

 .أ | ردم نحس لب اذكروا سما يفت ولع سن١1 سب ليث وك لكن تحس هريفو ساطي | نروح راع
 ركن وباتك ميل رو هب اهلك المخا لش للا نير اتمررو انا ىئ ابل اربط كض تنوا ابنا ل م ابرق صب
 سيف, ب بج ع يع ىلا وكلا كد و لب تن اء دك ب انك يدع مالسسا لبا حرط سحرك سبوت ىابلا
 ( هرييغو ىلبج نايسبلا« اقتيفت - عبد لسا ل قرارت شاينرب سريع
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 |[ ريب سيدا هيلع لسع مالكم نا عل تريدتت لعالوالا لاكشالا نع برجل
 ْ هال لييع سرعات قيما ف ماك كدي تمدماك عي نا كرا لا بادج الاخ هبي: امدتؤرل
 . لكنا عب مابك تس هاتشم اوس ابتلا حرب لوق»ر م آردا كيد ابي لاكش فن لا ل الشالا ءلوق : «يرخت كبس يشوش نلرك
 كيس ارك يوم وكر ثلا لاق | عجل نر يا اكسس تمص ]رئرردا كب انالطا نبا طفل ب فكر عمو لوايس لص نا كيس يو تبم ضرك رنا ؤرروببشنو نجس ب 'شسكوسرتشم لرد ار رع« رابغالا

 ١ ٠ .جناماك تيااكدا كاكدإإ 3 ني باي وسم ( كلاقو لينا لب عبط اسال ظافلا نعم حلوا باب ل30 ليمباروإ كبس لاا اننا عبار يخلو باب كقول ليا يطا “دعا رس“ جالطلا ءالؤببو مدلاو ءام او ديلا مب ولف نوربشي نيزلاو وبلا نال هدب تا ثرم تدابعل نإ اهم كر قبتك و ارع يقتلك نا وهن ركالاع ".رعاو قرات -ايظشل اوالأوجو مرلا و ءام او درلا مد رو لعرالا ىف نو ربشي نيزلاوورغماو ةرعاوترلتل اوالوسو لرقلا حورلاو ناكل او بالا م سلا و مدور يزل ١ نال "تب بيب إب لوني كل وا,رفاسي كانحوي رج انج هبدتمتاث فير يم ثيل خس يكد ب تبا فلق نس ماظادوا لمولانا لك دسماو لم ' عبس مالأ اكاكب سيل تيزصت ت قي رد هد هناي وشنط ملدا يع ىسيع تزعم ق طالب افلا لبلاوقا نب كبس لكشأ اجركم لست رت لوا قيلاولا ملي زهق لع ملوق
 بشمال الاروارفؤسد مرقم كمت ايكض تطول[ اردو يري ظاطادن دو محن م للاكل مها م اتيكر ثان اكردإب انجب نازح الاسلا فوُي ايعو ونبات اوانتارت رسم النيك

 نج *س م ركل تفر م اءالاسم لوارلب جاريد كسريدج دبع غيل ا/يعاس لشن الاو يح اص سليك اكل سم بارو نومعم الار كت ظاصا دا اين درر لي ُُ
 .«ب اكمام ايكر رعاك ب ناد ولاد رب ثيلشند# لام حاب يبا لوقا نتا ير تالا مالنا / ب تاذالنخا ىسلي ا ثرعي لبس نالت ا كال هذي ايزي اقم /ل ون يكوس نيكو ج نا خايب رك ظروا عاب تالت ارز لموت ساطع هش سريع د خذ هدرا / ب هي تيفيك تافالمنا 'كي لاعالن برت ورشي *. لاير عرطاك ارا ايادابما ا/ ويطل كا لش نكمو كءنوتم قل وينج دك مرتزوا ملاع تييابن نوار صدد كروب داب رك لس بيض تيا لب اراطسا ىنااددا يكسب رويقت ريدر مس وهخى روبي ل لا انوي ردا ف در كك اهنا ايءزنوفش ليو ترهل كدي



 .هيلعُلدي امكياّعخبلاو ٍبّوقمل او بوبحملا ىنعج هيرّصلا تامزلا ف ناك "تنال ا طفل أ .
 تتركب ل ليفارلا يبات فض كراتفررا بوب بقل ر ا ز مقا فل ادبي د هدحرت 2 ليخالا ف شا قلا نمكودك
 ممرخف لادن
 تدداو الفا اكن بطفل شراوق ا نترك بيروت لوا قعد باو ايتشسا دج ي رلاسالا ظفد نا لوق

 برقة للا بق م تريصرتخس كب لت الرجس ىلا لوي اير سارا هب كك س لرد و
 بردا تدير كرك ا مالدي دعمت كيلو ” تناك كيئرلو «ى فو زادي الط طي تع

 مكاو .ايكربب * قةكناو ككل سيل ايدركمدقعوكب رول فلق كم للترتيب نسا اكراش اهتمي
 ج.فدباي ربي را علا اوتاكو تنهب قالها نبا فل كب نكس اجايلددإ بكس رب عم نكن
 قافتا. حقا مقر يكا تاس و عسب سر اول رسوم ققظت قالطا لبا لدن لكتب سبتورطس رت
 .باؤتاكز يبوكس لاجمل كلم لاو ابي زحميروا او ا سمع تاير وا لاس رج نإ صنم تنل لا
 يهل هت اجورمرب لوريم روشكرو برق «بوجق الطإ اكنبا افل لف تاز لكك دمروا اع امال ومب ا

 (مدقادردد محراب لس تيروت اكمل لب موعابماب كساقرف بانك نا نجيب كساد هو نتجت د قم |

 هوك مارا شكد ىلباب م هايدري باتكد وكل حرمان مراه باب كس عزورخ عم تروق ءث يضع ١
 لمكباكدوكن هس لشباب سوست اب كترات انك ل وا'وكئاد يباب رست ا تسسرو) سويس يرو ||

 ايل. باه يب كادط كادوا مات لغباب لف كس طخ كس ويصر روار كن ويطسإرما نس فيرإب كل
 ظلي لكلب نقتيكس عام ترطحر اوم مولصم « سب ن رس سبب ؟ كوع عب ارق بس تدّوالطا للا
 لاوتسا اص نجس نتن انقل يك بساجوب تءاس ل ارغانع عدركالو تطاول كوبا حا ذا
 رابط اقمتئاولا تملا ياه ىاراملو ”, عبس لض حي[ سوسدلاننن | قب. سورس ددني سستم لبا «ير وع
 نو لقاك انس ل ايا ذسءاتولرعا «رشدا نبانأشالااذب ناك اتت لاق حردرلا سلو ازإب رص

 -«ر اهلا "تطل لدم اقول لف و “شدا نبا” طيغل سقم ليج فق * راب نان الاازب ناك قيقحلاب در عر اي/ل قف |

 ؟؟را نالادبلو ةروبلر | مالصاو ا شد ابي ف اًببسم ن الن م لك بر الاب ىف نارشلا مس ةهع

 م اطمنمللو رطسالا ازال بالإ لاقي كلذ لو لوالا ببسارابتع ابر ثدا لطب الا نوقلطل عمرّوتلارارشلا

 بارثلا نال كسب وكر ثنا ىلا بسن فقم ا الإ بسن م دالااد اراب زرج و ااث سلا تبإب توغدقالا ْ

 2 نوك ١) صا نوجتريريلاو ريفا | سلا |

 ور فضيه 1 2
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 را زوفلاوورإ عرش ملأ ٠ رييفتلا ضورلا

 :لّسو ِكاولُجلا نم كلم الوسر لوقيامكي اكملا لبس تما اغلا ٍلاكتتالا نباَوجاَو
 اأو ِكِلَملا ىلا ؛ءجّلرْرمالا اذه ةقيقحلا قواك علام ددّد قبالغلا كما ان
 رو ةؤلصلا هيلع سلا دل امقيرطنوكي نا لمتياٌسياو صحت امجرت وع امم اذن عتيل
 4 عشُم مالك السلاو ةولصلا هيلع هنم غإطنالا ذه يبس ىرج ميو قالا افلا ٌةيبرغبلاةروصلاب لقرب جلختال الحلال اءلا لبق تمهل جول ف فاعملا ًعاطنامالسا

 ةيفخرينع ”هقيقحلاو هيلا ىلاعقالا كلت قيمب

 تو ءانلع# نانا .انرك لاب رش اززو ١ بليت عجب كوذ « هاشرإب كي - كتل ارصات لوسر - :تاذل
 ميك ييرد' ب ناجرتيا ترموتد دوما د عج باتا تقيطرد ماكل اؤؤ ود اينركأت كرون جب/ يدوب ب وادا ىلسبعب هس تياكعو لقفل تبشير ب يبا لنا حرد ندجرت ناز ملا انوعروصتم ل, خخ
 زب حالاب ملاع ريل و يول كانا نوب 2 اوم شار نيو املي, 0 ررب مال الع ئسبع تزعتبك
 ترطختناقوا ضب ءانب ل غسوب لق سا سيل ءانكو اقلام الكر وا ان[ يالا ترروصالل برج نطق
 كس اروإ ؛و مس نط ل تب باج يباوكم لا ل اف اوجد زان رد اص مالكه و سم السل ا يدعى
 حيرش - تب ديب ديشول ل تنطيفت
 نم وب بوش نط لارخرتر لنوم للا العسر طرز ىلا لاكش الا اثنا لاكشالا نعل وت
 تي رايز سمدن هجرت ىلع ا كبر مال دب تروص سي: ايل كك نو نس ميك يركز سقف دوب كمال سكب الداشمداب ىك ا لغم ب تياكمو لقن ئاطب تبني كر ي باجل * بنتين نط ب
 كرمال تزكروا وك ك الاكس اًشراب تيرروا ىلع كسان مالغ ماركا 2 تر سن
 ْ 0 كبسه روزا ماع ي'انإ ركاب وضم نر ا
 كوت شرفا وجل ثم طال و لوزن ا لليل سم تنزعج لس نكليوكر نحل الا قلاعملا ايطن ا لو
 4 بأني اطمروارج وم لزاناكو ب بلت سلع الع تساروال رب ( [ 1 ترروصو لكم اثنان ,ىك
 باعس مدع اطناى ارو ٠١ نضر سش عورلا ىف ضن لس امور شق وورب لو و
 يركب لهل يعن ىو قرط يشم ورط تر كتربنل ن رطبا كر يثإا لاعف اجور اني داصم الاه د هس

 كي طيلغانرا كيتي تيربو لع سس ررعح ع نص مركزا بح سبقت تبدي /ن و ماج بس لالا يظفر ؤ لو 5
 (هوككمل ضغضينح دعو )

 7-1 ا >0



 ملا

 شارب ءىمعر]ر عكو لطابلا به نمل ١ذهلاعتو هناعس شدا وكل قف ةلمجلابو
 ةيانعلابهيلا نيو س لقلا جورب «دّيأو ٍةَقيدصلاًويرم حر ىفهفن سدقملا هحورو
  هّؤحف ةّيعرملا ةصاخل)
 ةريا«اهنابرثءان لضفا "سم عرطاو نارع نب مرح .انكوبب (ئيفن, ىو غفل ءانرتبااخأيزقت رق -: تاضل
 1 ىصستحرع انلىرق اديان
 وك نسا عدد لأي هو لت /اروا هدئب الانف ىلا اجرا ايافور البز لطايرلا ل لات ثوار لال ١
 .نسيقي تاع صافري سارذ قاري ات سدد فلا رور كارو االاذ مكس ريلدس يس سا

 عاررضمل
 1 ١ك داشمراال لاو قتال هما. روكسي الانا در دقن ملوق
 ل/الرثدبت رشا اهل لوم سرج فاك دكر. ياتو شل ثلاث را نا الات ني كاك صَل
 . كس دوالي زبي مجد وبس لوكوكالاع دم او هلال ا
 بلقا/ويفدرب اب راسب ربل زان تباباكارامن ترروفرلاطتيأ يي لوقل لية كني فام
 فيارب داي لك ف كسل مئاق ا ٍيروطضروا يبوقجل /يئاكدع قرن لونك ئراهن لاي تيطييرانبا
 1 5 رالي وتل 21 تسياقددا باير فال سود
 تب .اكرابراشسرا ضنا مرج «ر سعب لا ل رلوق
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 رثش

 فرو لي هرب رسل كيسي باج ' نكسر يب كم دد ترد ١ ود لشكر باكدبإ» 7

 له ملدا مرآ ترزمح « 2 نم فلو ءلبع نت ةروسورجم مدوسعا * مل
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 ش ميس

 700 ركمماظز اهتم اك لاننا حيدر دوا ميرو ئلرشت ضي تبكنرطاقبا# ت فانها 0

 رالي ادب سس ستنال ىكوصخ ببساردا كت افص ىرياصيس بونك م سن اج ساخدو
 | .كرلاو دكر |
 ةلار/ة نوت كب اتن ارك« يه سان عر ىلا نشتري تلف اذعا سا تسدنلاونع رشد غسيل ازقمللا ١
 اسبر بج ؟ لم طلف ( رول انا) لل يايكذت اي اينبسوكن يهز ضيفا وف نبا نس رك دودو علب لع |

 ليو تنيئرب كبتوجادع تسر انسضد باتل لوط لئن بان ادرك داع تساي
 مقبل ك زج الم بجرايتما ببن مز «تايعرهبتهسىا لأب كافة ركل وردد |

 ” ىور نيف تضف *انارذ بلس هس موك ادطءارولار اردو /ترسد 0 ربل سام عفن كدارعتس ا ب |
 بسك ض لو فود امتاو لولع دم نوروتنرفي تبا كات اظيساي كاب ددافب اغا |
 1 تباذابرو اشسرا دهرا طروسسلج زلال وقتا حرش هرياو رق ا

 5 كاب ىريتغدد كورس بج .ساظفلا ين, كك زناذ
 رت وديلاج كاك ننعم عجل ماسلا مدعو ارملا بس ياا بسحمسس«لقلا ردد” |

 هضردل امد ارو تبسانم كن ل متر عاف ٌقزوكاوببهسس ,رير جر وف «ىسدوجو النت مل عند أ
 تلقو يح اطال يبكي ارربكح يق لط تايد. ملاح لج ومس لش عراور ا ماع لاشع كل دقلا ل
 كلنا عب اجا نيرا ل تر اييشسا ندد ام وبج شرك فاو كيلوا يي ال اذغارما
 كر شيلد ىسكركا * بق كلنح حك سروزز ذب شمس كسروا ضم ان روف 3 ايدل ت سد
 لابو تلو سس يختي كس لبكابش باغ لاو خس اهرب سل وار اضعا لولضم وميك يكل
 نوت وقح دله كس ريل ربت دقو لوتس لكلاب ناز عارم موقت كسر ايب سيد تاقوا عج جس

 ايكدس هئابربكت رق عراطعاكاكرايب كرس درك وكد رق نر لولا لا نحن حا تبل بلاد
 ( اهو ريرف ثراحملا ةرئارر تال اع

 سيقلا ح ورز ازخال كش ريئايربك لح ادرا ملا كورك الغارق سيل عاكس روكاكدا لوقا بج
 .ةسريووف لاف يئس لوقلا حرور قلعت ئاكت اذ لو ليث نعت نبا ملاوق تح / دما تنق طك يك بس
 هيرطلا عرفانا ءاوعرمارب للك تايحر ان ؟صوصدو ارت «تيعدر لغو ديك فاكر تن ا لو
 ناني لاير لرايتاكاغدبلالب اقع ت ايح /ضافا ح مك /ان.كم الكدادي ابل تلك ىلاوإ تيب انهي
 بيايب د واد اراك ك - يداع بابسا اسوأ نوري لا ناذانوكت ارح كد ونعلم عراطحا/ زا. انكرعتت ايح هد
 تل ترين لكس نبل تاطاعماكزايتما سي أ « لم حل وبسارب مس ىصوصخ قلوس ارث (بسي هرذدانيدانب

 (ريزتو نريزماف» .ب تبا يروم ام ملا جت
 تحتج 8 0 2 ااا ا يدوس و ل مسمي

 (رنارق 1ر2 7 2 لا 31 8 خ7 0 72
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 || اقالإلاب ٍسنحن مئه ىلا ةيحورلا ةوسكلاق للادتو هحامنم (يئدارهظوأ ةلمخاب و
 آلطحاعمإلاو قيقرتلا ندع عملا ئه طع داشالا ذل قبطتيال وهف ةليرشبلاب 5 لتو
 رريبك ولة كومل اظلا لوقد يع ثنأملاعت لغم خبوقتل !ىنعملا ! نجل ظافلالا ُبرتام خل استب

 ا قام ٠١ انيل م اكمس فيمي قرت ءاننجيدداجاي هدز ارو عدت 'كاشوب شاي ةونك» تاغل

 .٠ - اناا ديس خوفل دامس منال منح حارق «انعوسمس روط
 راتفلرمباترشلوا بر ضرك عطرا لايوجد بلاق ردد لما لادقرند امض عرساطلا بكر ١ ىجوت
 سااظاؤلا هريفو مرتعت إي اترك هبي لور وفاه ئتازلاو | لئؤل انيوب قطن بخ رق كر

 «هرشن 30
 . || تشاو ب[ بمرض ادب ابوج يش بلات كس حدر ويل الادتافرك يطلب نعت عاش وظل روق
 يسر عدب ليسو تف سا حا لق فلوق يركن اثطاووكت بسن ا اير مسرد ايرايقفا كالا
 . || سارتوا انرك اري واتت حمس طوربطو لبر لعت / موقت طاطعا رت: يزف كس نكسر « استر
 كب تدلك ردا“ تايب عز ارخ شيز روا نضر لوطن كس كلام نصل هب. ناارلبل ١ كوت ساكس كيس انرك
 تلامحم اذ( سنام وخد اهب فد ميد“ متل نصا ىف ناسحالاانقلطرستمل ”داشرااك ملاصتت
 - كركم « هقصضتحا وادم مثالا مقالا
 طا (ىش اي نب موقماكل مز سوتيجيو م ملا قزئاطد نواس ريلد) رست دو مرقم إلا موش وق
 . 7 عررط كيا لش ضي ورسو جك جدا كاي د ركرصخت اد تريلا لور ب وجركم وقتا ب نوللظماىوب موقمال
 (متلسبن يروا اتوب هر هلع ام لكلاب مدهش ادب !مسلطكتالاع جب اياب امتاوك يفت هسا سو انتا
 اذار سخآتببس ذو فوك ديكر يجنب و يلع زب خد اربك 3 ةساجاركا يدا اوكار سكك
 (يشساع) كذب
 700 ل تيلشكبليرامر( شعل ماو
 - ثالاورب لاطبا كضيلظت#طلبايو كراك لاق انا عع جا
 قشر ال) تما لوفر عي نا ةيبجالا ةوياج هزم و هع لوق ل مالا يلع ئيترزعت نم (سار عر انجري ليما اد
 روجس«ققكرو اوكار كو /تاهيل زؤر ع ارابيا سلا * مدس فالا جي نوم كلرعر
 . الوب ارب للرب اىسارواا لبث ام لوسرالماوك شما نب
 اكول ودعا اجيملخنلف تعاسلا كلو ميلا كلذ [ د ودنيا كاج شيرت م بر عر سرايا(
 ( حفصرب لإ ) ركع كس تمايق هل تر ترطتا يع سما 4بالاالا تلال د1 ايس يويفلا
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 يلط ثزكاهكشِهيو «طاضالا لكم نال قارازفأ د ت مهؤ ضف ماب اب نّوتلاذام ءايلزالاو تاشملا دالوا ملا نبل ضنا: تاهل |! نول اجوومنأ يرن نا تنس نإه

 بلالقنا بله /انركويطتل وجا 0 اناع س2 دع زها اا هنركا تواج قو نون زوما 0 تاذل

 رقنم اما يمي قرمن كت راماج ابك جاك تل «نرن ا
 ندر ابأظيباهو كوكو الوا "1 ع اشهيوارشلاو ايلوا عا دك 1 موق اوك 2 امانووقرلا .ةديجرت
 انييرابتسردداارب ور علب تدم ضر كنا هولا يركن لس ب ةكدتا يندر تراب

0 
 ل ترابعس قلا للدور نبا | موقاورلكداب ىس نا هج صوصنلاب سبني عو زوكى قفا لي تبروص كسب الا كسي تعتلي رراقدا بدك لاك كبس: حادط تاكد نب جيددد تاذافب ارها تبايك ان ئاسدزنم ( تكتب 001 ا ا عر

 هاك لوف ؟تسبنابس لاحت قتد ووبم خس متم الكرك ب عرصن كتاب الساروا تلاسر اهيل لس 'عئلسما ىزلا باطل لب ىل سيل نوم ىذلا ملكنا ه«عبلؤ عسر اطح نس ( مس اعوب ليما م 1 .ايكسبناراك اص انفل عطار هاررلا هيل نيب سك | ل سما هر ثق وو دعا والا اما صرع سيل ؟ مل اصفنوعر مال ل لاتففإ ةيريالا ةوبحا ل نوككل للا رص ىا | حي اصلا اسما ربو :للاقو مرمر او اذاو “تبادل ( هوو قلك سر
 لال تكيأ رتل تي ؟لضللا < حيا رماو محن ل نييلخم وكيت لو « تاولملا ىف ىدلارعاو كابا نال الا لع با مك ا وفتالو * رس باه ل عبس ترتر الت تبا لش ( :٠.28/0 ليما ( ه)
 _ نوب لخضار امتع يد يرهق كتاب ساروا
 كرش سسك كسارات روا رسب كما [مهكر قفل ا كاري مْ براكرشدا ورك دنب ليث اسما ب حا كولر ساو ا 0 نب ةءار سعب ب اطخوكم وق حس رمت لل ع دي ا روسو طك ىئر

 رواتدنجرجسا غيرطلا كم ارتوس الا اريج راكلالذاذ ممم
 . كه ةرزدب نال اللا

 0 يس ني يس يي ل



 مخ

هيلع يليعّلجكلم هنا ومحب مغ كفلواٍةلالّص سفير و
 نو مالسإو ةلصلا 

 :توثزتو لكلق هحااوُنظءامساىلإ َعِفُر املن هعصت فألابتشإ قو نق هنإ عق اولإ

 ,عظعلانإزفلا ف ةميغلا هده ل اعتو داعم لدا لازاذ رب نع رباك طلخلا | نه |
 ىلع َةلوقم نم ليج الا ىف كامو “ ميل هّبشم نكون ٌويَصاَمَوْءوْلستاَمْو لاف
 و هن اععس ليوا ناكنار هلْ لع منا دقإرو دول! حب 5 ابْن انعبش السلا هيلع
 ةعووابتشا م وقواهاشنمناتراوتحلا ةلوقم اًمأو ةلاهمل او نه نم هديُ ىلاعت
 ا تمسكلاو ثاهذآلا ُهّمِل أّمالىزنلا خش لا ةاقيقح الع عبالطإ

 || لمت ض/ نر ىودصا العا ثرروم اراورسبسرمرنلب رب .انركرصز و طقورر ىسك هر عمر نومك +تاذل
 قراوتعج انيقراوح «ركج تملا دال انالو فر حير انركاظريلد مارس ىريد ةأرجانيو لوس
 ناك يسع عابص «نمذ عمر نإ الا ءانوع وف ا اًتعن ( سر لان 'ناوخاش اص المال طع يس ررط
 عقارا كالا كدب ل وقم وايل سلع روحو كر نيضفو رعب يل اكراهن باك ليزي: همجرت
 شبل شوا ايلي ل ثنو اج هناي نامس 12 وحلا تءلج ات ايكوعو اهتشس) ب1 سر ست علت سنا
 كتيلاع"ايايرفدوا ايكدلاز» اكيد سافر ن رتل اساء نوارخ كسر كك لق لسأل تاور طول ا
 قيلعت رسما س ليجروا اوم ملح ارياوكث حط كه سرك اياهص يحرم لوس وا ايكلتقوقر بوك عساه لوح ا
 || لاتاضيووراب اندر لكملقانامعا يلد كن ويدوم د ارامل يسلوقم المال داي سي ترعتوج
 اهكوتو اهتشساوكن ا كعبس واطنم السا تدل رزوقمو اكنيتراوتروا «لرفاطع تايتزكْ امس غاس سا فس
 _ رحت سوف ان كيسا نناكد وا نيذ كنا كس ست الط اون اس تدقيق علوا
 عون تفرور فلك 0 سر نبل ارفان كارطوجة ع مد[لهيسهديقعا/ واين ياو لوق دو رشش
 عري ة دن اش يلب اقدح « امك كسا تستنجد اوبن عم ازم لا كنا ه انك وات ايناهك تس
 ازيك وكاضدوا اهات الع نوم فتنس مدى رس ليو لشوو ركب ا وبث احم مس راهختساو ريوق للشلا زن
 وابن اتارطتسسأ) ور ومو انللسا / تبى دورت جازم هانكس ضيق انا يعكر يك اهتم ةر اعرف سد
 »اود ايفو وتواب هد ' وك( جليس راسي نيا ؟/ سك قر قياسا با «حت للي يمال ارم“
 دا داب اوعلخ قب ويسب بيلصو مزمار [ ام لاو ل يعوق بكل واع عسل غرك تيسر 2 ركاب اكان
 داديأطاةوردا اهدي فة در ضرار دوارريتأ بانك قولت ماقتدا كو نامرك يبس ني
 دهس تروق الدارداو ارب! تولت سا ليز لم, كري يزقم لولو ارجو كس تعوب سلما عرطاب ذياب
 ( نلاربلار تاتا مئانل دب وتحد أهل كديبد خئاور كسروا اهانيدالانآ
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 دوب مهَءاَج ىلا كدا ور ىلسيعوه ووعوملا طولون اذ نإ نولوقب مث ارا مهول الض نمو
 || اتم نوزثكي نيئبئتما آب ىو ىلع نولوقبو ليجخالاب ككتاب هاو لتعلا
 . [ : . الئآللاو همالكأ واف

 رايلي اررثللا حرور سلو محروم ”طيلقراف 00 اكياس لابن ازئرما : ىبجرل

 ئدئت رعت تب دا «قارف تيصد اك ابتا ل الكلي اوكاناددا تس ساب كس ندب تاج وب لت
 - ري ردانركتلصت ىلا مان صخب ضنا ليس درب زك دج نايعرم رمل نك ارفف
 اسئاددا لباب جاك دلاغح اين لع لملوق يرش سا ؟ عرسال ح برز سكانطل الا طيلقراف نا رلوق -. هيب ر شت
 ترن تداشل يطساوما روف لب اق تاب ير لش بك كف اراكرو ا يدلك كوت ناي ل ئارطعا لع

 متن جانا ز اكس دوبتلع جاك فار نابز كب اج مهئرعا تاكد ناب ز بمال ايلم يع
 كورن لاش زرع 'طظاذلا لسن ارز ل هس جر س نإ ككزارو تدم كلك 10

 للعيش ل« كسر محا قم سس يك دل سررت يكلم سطور ”ركرتاكماوقاي لس ىلا رجب الج
 .أ | لولو نابولي بنل . تساتقلاف ل2 اطل اذإررملم كت لكاخ كعمل ص صخآسنرن لوم ايعوج
 لاذول يشد اذ ذر يعغ_ مه ررطحا ذي سن باسم ضوإبز يك ساخ ا يكن ورق
 حكيم ل دوق اوم ربعرت لس نابز لاري السا بججرك (يارع | مان صال كيرا لصترعك ادا
 .اوجارلكر اذ برعع اكس ايكيا را « سوطولك يؤ
 كاني ( ع «اه ")احر لبيكا إلا دوعوملا ,لوق
 نم مث بلطا او اىاياصواوظحاذ نوبت نكن ا
 مستر مخ (ليكقراذ 3 ف برالا

 رالاملا

 -1 كسالي الا تياردا

 ىك إب بالا ل سي ىذلا سرقلا حور طلقرافلاو

 مرتك العري ردات وس

 :تسد (م « دهر احول ردا
 بالا نيكسما السر ىذلا طيلقر افلا ءاجاذ اذ

 داتا نما كال نط ريرسشست او ب د ممشملوم

 واو بةيسكو روق ب تعكر ب وباع مرا
 سوو نيمو اكادورساةرد تميرإب نيا د
 تراس رام جراف خب اميلقراذ

 < مانكريياب ج سافلا نور طيقراف روا

 تقفل ل مروا ايامكم ديتمد الجب
 ٠0020200 .تايبصيبو

 كيابل رات نجح اهكطيلقرات هد بج
 اهطروا اي جاك ل بس ورق نوعي س نوط
 -داق اسري سيرورة وك اكد دابا



 ريجازوفلا ها ودا عرش رسل طولا
 ١ ا

 اناعارملل هس امساك وخاتبلا 6 مس نإل نظل رن لقلطن نا مكرم نك مك وقار نك
 تسرامتط يلترافوت لاذاجدم لب رئارككد ل يرتب اذاذ ملا عهسرا تقلطل ا نا طيلقرافلا مب
 سادس اهتالساوق ل و اهلا لعرب سايل مص عر رم لو ئيطخ لع ملاعلا ني وهف كاز لا#
 سوا لك هاو ك ندرك هد هبل اد ودبس نول ردا لع ار ىلاوسؤب مبا شيتا عا
 طالبه نايءارس ويك هجكادلسابم دانك ايي شن زم ...'نلرا للذ مكحلا لعااوردب رتل يالا ىلا نفطتم
 ' متوكل وم انايب ساب كس باب ضل سايب متمكن موق ًرثكا الكل ناد « نيدرد اعلا
 راما ءا ع صرير ع طرود فااذ كا يور ةابع اذاد نال ا بع نوقيطت سل
 ايم مترك تار ليتاب تعبدوا ىريم ايي كرب. ام لكي كتب ىرزع عقل سماد ل نكد ياش

 أعراب رعب ؛ وكرر تشاورب با كان منكي . 0 قرب لايسساب مريد
 ريل وراي رراكنرق اود انجل هر كوراؤدد كر لايام, لذا اكءاصعق طك

 شر الوب سقلا ور لوزن كسا لوا اع عج تراشب ال1 طيطرافوج ل ليصنالاب روك طف سييوت روق
 قارن وبل /لدقلا يور ت عقب سنام ليأ كرام دجخ زور نو كس اجو لوتس عج شرعتب
 دب أك جيبو ا افارلا كيو نكس ناجل جتك اربتسل اغالا باك كف اع متين
 ش ْ . لسد مو باب كسلاهعالا باك
 نق ؟زاوآ كليا ع ناسآ كر ابكردا بكا كرب دي (رارحا هد اهت ايآك د[ سكب بج »
 ليئايززكسا فكاادج ارب سمن دوا اك كك داج اياصوو تاما تّنرلا العد 1ك طي

 نيف سحب نن ارز لك ولك طرو 1 ةكرجس الفلا حرور بسدو بت حير يار تح سس نئاروا لو اه
 تلذ/ م ووجع ل كم الكاع وفاز ضلت نا < هك هلو كاك د تدرت ثدلرقلا عور

 م ص * سل ٠
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 عال هاسلإو ةؤلسل ١ هيلع اديب لع ُقِبْطست اج !ىسع عراضب بأ مظعلا نارهلا ني
 ور هرالمم“6 نم يف نلت طيور ذائإ "ليال ف لاق هدالسحل 3 ادرورلا ةروص
 :|| مرادي دا لص انين ريغ ىف عمل ٠١ نهر هظتالو « ودكم شضانلا "نطو "محلا نكي
 هنن اثباوا اش 1 هيقك نزال هدوبن ٍتانآ نعرابعوههىسعركذ ىإو

 فج ءررأ بقل موبيلع د لسا راس تيراشب 1 مال هيلع شعرك اني من ]قرب , همجي
 2 ا 2و و 007 و اعور 2

 ترلذ كي تررطتف اب «يريتم اظل ىسنروا اوسيكس ملك يلع ا لاين سراج تإب عددا * بيرل لأي وك وفن
 ثرشغش 4-0 اشبالاخ انضوك نا كين سرك رست تون قكررك تدار

 طفل سنت اله ازموي باكرا الرج لركن يخب يركب كركر ياًفو اكلم الم وسل إلا قس ةراشب نازوق
 تسال الب يدكد صاف ث مللي عشرات م نص سمول لت ردق: ااظفود تس طيلتراف
 كبره م روس بيكر ضديف نار قليب « عليكي ادم طيلقراف سس لت تسل يروا اي/رترقع اوي
 اهابايئرصل ترافل تسب عر دارك مس دا للسجل, اون نر لس لذاك

 ةيكاسفجيالاونكوبقاسإ تامتارطلا ل وج لوسي ارتباطا تبدي نب قرت همك
 دبل اهيا لوس كياالا وانس كرك ندا تير هر آ ها ىرنت نما

 رضا كمان ْ
 يب بسس سس ( قم يبو
 يندم الراس ردو[ خر ساو سرع وريف ىو وحمل «ل وتو /0 (يع ستتم اع
 1 هتبدتيكر سف لكرالل مد 1« كيسايك ل كد ا سو طيلقر اف فج
 عقاوكالاء يو جيالرت ملم ةدكاطو اوصل"... اف اادو عسأ لوس نا ايزكل ونيازفا/ افا اء الو
 ةلوا تاما رك يتمم في اكد جلو ج مهن وك ربت نوظعنل رمزا سف جس ليو
 .اهتاناركع قف نرع منار وصقن يت .. عوفتلا بلجإلا لالا
 1 7 - يلد مرايجب اب كالو |ةلاسر تانحول
 زل نادرا و كو ني رصتك ع وررس :وتسن» كلب اورال ا اونث )ليش لاا قر تالرحالا يب
 ل انر يد رج وكام اير طا بناس ورك ١ اج خ رق نوري شك يزللا ءارمن الا نال ؟رطا ن*
 0 : ملاعلا لا

 ) يوان زغ زعره
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 ظ0]0>2'أ'1 1 تاب يرتبلا ؟ دراو حبو
 062 (6) وعد خر ورشر وو لسور لج د مادود كايسأ« بس از رخأتو ميت مك يعرشو لص

 عدي بلت قدام ب لود يعرطا لص ترف 1ث رعب هوو لعشوا هك واين

 لم راياطزجو ع جس نعد مسكر طاوس 1« لرمي زر ايكزق شن سسوازنسوك سكين
 ل اجار ولءات أب اقوة ل لقنا عمد * طاب رينا ىىراسلق ايوب ”( مز. كيديل لكم اقتنإب

 كلف هسوانب يركب يغردا ل4 يولد يرت”( 51 اياتب رتسأبروزمكق راض لج دس متر ؟نإ

 ماكيططا لس راونل ؟وراويؤحر اتسع س ادطوزر اي ارخ نيلي زنك لوم اهيع رق سساقنا عرور
 كتيفسروا ترف 1رار تيب * ىوبل/نع تما. د < تبن سس ناب هو "ا دزوب اكاما د ضارط د
 دز ورا غد ليقلا عردر كلو ابيع تدر ورش نبل اني ررجن  وذكسسطب بزوج قلتم

 : اتب سمك .

 ايك بة وراشنا ف رطرسا كرب ماتم ىبرخ سا يس ركؤ اكتسب لزان وقنا عروب ل ايدل راك يح ا.
 هب او كروب لوس سدقاو ساب انلي ككل اعات اهيدجارل»و اهتايكه دعدال عج طيلقن انو جس
 هع اه ب انكىلا ادورازب دوالكس كارت نكي انزع رطب الاو خس د اردت طيلقراف سيجا ادد
 ى كاد مالس اوبل ابعرعيردا وسد ضو جو لض ليج تكس درل ودان ايا يا كأي تت
 . قلجرب دشن تاكوكد دايط بلا تف كي
 ببس ل تراشب اى ترم ال ادع ع تربع ل ربع كل ل يلعرشا طسسص ترفق +( بر

 السلا مابتا تي د ناكر لك حف زم ارب نع حت اك لا د ني مالسا تس
 قرحو الملا نب دوراع روز هي ماع ]ذبل تيسر ولو لسجل وب ىلا لت شن هانث سيجا يس

 رارقا وا ايل م9سارلو# تمدط يسشفاع قاس كل موق ابا امت ملاعا كي رول ف ايعوج
 تف ئواينو ىسكرك عج رقم ل اس ىحتجروا « عب روج و ع نس للسما ركأو بأ لايك

 دوار طنطص واذ لس اهج [يكس جر ًارتخا ان وب رب | لش مالا سس لوح ١ عم
 : رح واخ سقوقم

 طيطرات ل اح ول لبكا ٠ والع لت دارخ لع طا ود نوييسب لشاب ور وجوم فيك
 ىو هروتسو روم نحر رخا زك بلطم نلكث ع الشا لكس اص قكاو تراشيملاو

 قانا رك مخير 1 انركرإرفا م اب تاتا ال اري دكان كي الل يار لع زمجل ين انج وس

 ناري ,نايبا مفر تبانكسوسسروا ىلا ليم اعروسز يكد داري لوقلا سدد نع يرطاكددي
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 ف
 نولوقي "موت يمص لع مهفنوغفانمل أ اًمأ [

 دنا ةوواقلا وحلا نو ضو كلاب
 كيعضب مالسالا شط اودحو هنت المو الا تيم لسألا كراك

 عج منسم وزنك ةريكلا م الاد نركب اظ نايا مست !يذيوا رابط تبت ك قفا نوقئانلا ,تاغل
 صاونزعكن رصلا ؛ نزلا( «رطكر وحبا ؛اذ اج ءانركء ريشمو ًاراغنا نورمشل رارقرم زعم «نايز وثب ناس
 درت“ نارك نابت لزرتول امالاكرسلا
 شياولووكو ةلوورو ادت رارقربر يوكل د كرنك هت بنام ارا ناب زوج هو فيا كرم ذر نيقفازع
 ظاررت رسل خرزور نيقفانم كف يطع داشمرا ا/ ادت تهرب تكس روك ىلا تت. اصت سلول
 ْ - تاره بقل عنماو ضار لش مالس اوجه ورك و متاكردم* كبدي
 ١ هيدا سرا اك ادق قئارل هرقل روس الا نورضلو رو ,حرشن
 ناجل ةييرتس لو السر رك تلق ل بجددا ل ]اًلعاو إو ه1 114 اك !ةونما يلون ادع
 .ةيلق سار كرو اطينيا لشقرو ماني سدعاا يجمل نم نر ام + راك مرشايكم
 ىلس ثارت نإ معد امداد داؤنم وزنك ل« لى نقم يقاس سد امتي
 نال ل عت او سرك نجح ديمسملا لمحرك تداهم مموج تقفاوب لرب اظردإ « ةلكسوب اري اب ديب تلاع
 تراب لاهفا عراب يرجو يشرك فو بس فوق دب كك ادا بيرك سة سنا يي فاد
 متل والولروا لاسباب ريمان سلم ادق ابزاز ىراج ند سؤ ق يقرأ هديك تضلاغ كسلا
 ِ ..ةب سف ركي يف سراب يي ساودعا غلا زار كنا ما يم يس .وركع امنا راب ترا دل ججادوا ل ل ركل يرشوكم يدم تمي لارروا لذ اج

 ايناللل(رتؤتت بباب كى يتقفانم كل مارس« ش تيل ضاق افنر وا داقت !نافندلم انما ىقاش
 سم حررو كي هس بس بنو انه شم دب.« راذلا نس لفمال ١ لررلاقننقُف ( ثلا نا *كس
 هع 2 ذور

 ناسرنا وريم شاي را لوردنا قال رار كسا
 قام قلاع وزن روركراوف شل دم قاففدزاسلب

 كبس قورمر اتراك وضمتس. مفر هرررس لا تزمتا يشرع راج الا اولظو ةففاطو ملوق
 اننا وعسك تصاب شيلا (الار» نيقيانعضالا ق'ا لن اغا

 ركز سيطرت
0-71 21 
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 اورّمكن اواَونس أ موقلا نك !ناوهتدناوُم نوداتدرو مدوق اع نومك مدهنف
 بلقلا قف كلرتيمل ثيع ةيقيندلاايندلا تاذل عابتا موولت عمت نموونعو ويك
 شلل ذوختو نحل اور تحاول أهلا لع ىمرحلا ميلك كللمتو لوسرلا ةبحمو شلا ةبحبل كلم

 فم اعمل روم مافيش نموهنمو تادابعل | تارنالو اج انبلاةرئالح مجاب طخمال قح
 مملابب خت نموهنمو نركشتر هحقوتر جاملارمإب ؟اههنالل ةصرف قتل قحاب اولغتشإو

 وعلم دارخلول ناو لسد هيلع ثلا طصانيبن ةلاس قفةكك اه د ةهاكك 51

 رقيبرعبلا ماكحالا تايربَح كولَشل' كلت عمو ةيلكلإب هنم نوجد هالسالا| هكر
 ما طا لع كلواملا ةبلغ روس ىف مالمالا دل مروه ورلسو هيلع ل انيبن قرف الع.
 للمحل اوف لينا لعرتاشعلاو لكئابتل كبح وشم نممهتمو كلذ هبشاامو كلايبلا

 اك نرنرادتيو مالسالا ليها تالخ ىلع ديف ناكن او طريب نوردهتبوقتوردج رهن ف عدبلا

 قالخالا قافنو لمعلا قلن مرم (مسقلا انهو ةلباقملا» نهّلنع مالسإلارم)

 ! | ال رع ءانرب كا كلعر ىبل قير ءانإب سوكر زق انك ند مكانس ذايتما ندوات. تاخل

 ون افقف(سر اوففش يثور ءامانم !ذ تزل« هزه ةدالع «لد لاب - ان ؟ل لو اروطخ( سررت يكد كا

 اهالى فاب نول ديما عقول, تررخ1 داعم - كسول ادن ترزج سل كعب ناك ؛لدذ كش ناعم انوع

 باللي وجب يطب اشم .ليبت لل, نادر «او تهت التم ار نما امل نر نوح روزك يصأو

 ءانركو انتم اًكامح وقوات /!زرشجشك وللا -لؤبا عا نر ذلكم . ل يتق باهي
 ساض ناي دمرأ رن كس تقفاوماناروادنسإب كل لكاس مق ادب ايو ضقنس ضال رسل

 العب رات تاذلاكولينرارع واخي ج ف هديطإلو ا ( لف اكتر ول لطرف اكهعردا م [كستاريا كي
 يطرق سوري لولد كداب ؛ىر سجن جسر لاب يع كس تعبك كلون كاوا ا سر
 نسف ردت ايبا ت يدابعروا تذلا كت اجانم نبط لولو كتل سسرعو لبد رئت اب لشرق ا وريغو

 لك ةركرلكالل كارد ماا الداعم ماوكلي كوم كينم سيد نه شاومروماوجب شوو لففلرو

 هدر تبس ل تلامر لم دريطما لسيف يس داب سب ولقي نم ماا كور ا|تمز

 لات حس نر ركل قوفى السا لد بدكم سادو درك عينت رزكت ارش كير تالاخ
 ى راج الماك فرشلي موبيل لصيد راج واغنع التاريخ تلا« بكرم لكان اص رس شالك
 || معا لئابق طير وكن ايؤ وو نمبليو) « احح ن وعر ساظن ع تيروص ل ريق ريغ كياش اك/مالس | تلو نوم

 1 ْ نالفد لاركرامت اهلررك فا ماسيادم رج احو تيب وقر واد اها كنا ثمشيخ اك لؤنارك
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 - ا - كب نالفا قازفنروا لمت افن ملاكرشد ياك قافن قس 2س انبي نضوام السا كسر عيئاق هدأ > نويل
 .ابباذن امضاو وج لوا لل ج7 كر سمتريه ١ لول جرتلا يرام اطر اءاَضب نويل قنِْلاَن : رد لب اندر ديكس سناب عر وسي إلا اهندلا تاذل الما ءلوق

 اوفى ب بون يخناركا لاو د د صحم زؤر لد 'تاترص قفارمك لب ايف كا كيب جات يحقد ىسا ضتخا ب ركل اكرر ليج ظوح ولعب الند اغا مرقاة عك ع ناز تبل كريز روح ح ها وورد ا سر اكويند تقو كس عسنأ 1 ماغدح [ررم يظن زم لعمل -_ش اىوببرشس ون |: هو ىلع درو باور نتا لك نارك دس لي هنود راهم نإ نخلاب ترف لم ةيرر نحاول كيؤدد دينا هتيددا ادم ارترازطخا ناك تف رطل كمن تدلع تيل ا كرت روس سيلا ل | ال يرحل لوق الاسير وصقمو اح ددنجاىا دارك يا جسمي ىارضروا كت [كا يكل لراسيل يب اندف#ا دك ب يشر ىءاروارب لدن لاند
 - اهتاهرإ روصقم اررقوكح مهد و لان حررطرب اي وك احن اتروربج ضاررع اركدما ىل_اموب شوفو ا
 بدل تيي[للا كبوت روم تشب الا رسكاد ملوق
 بد رحرج ةروساعت ايلركمافننا الا ذا بكب تسل هج | ىشلارددو اراد مكةنإ لف هاك رجا ريرخ الخ نك ضمت لان نر اوبترا ها كغ دك لءاةلجرق لوب ب صن ل ايها هيغل وف اسم جلا تمداع ل نيقف ازد  ةرركل اشو اهركر كدا 4: دج مالنا هتايل لامس نس ماي تيتا ذل نال ا ل رمال ارئازل د قيرأاواوكا ١ نك اور مررتا لو“ خرا براشنلا هبل كيت نادم م خليف نإ

 تكرم لولد لنج كولهو ب ةحئر لا ابك مك نأ نا يرث موز اذ نيئرلا بي م ْ
 تك سنا اًينركد رماشنا ك | هزل اعط أرشا

 دم كروب راق رم نطإب | فرض النا« ستكر ب ؟ سيروب د عظم رب بييرفو رك كس نا نالسردا |” حرك ايذا تشمل ركن ارشلا كبر 41 لابني لص لولد هد كس لايغ ع يك لو عر نيك ردا سنئوارغ نارساع وج دنس رف كنز اه ضرو) مالسا اني لولد ٍ | نيفف | 'لم نسل
 ( وكتكمل ضخ فينجر هر
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 .كليذ نان مس هيلعرشل! لص وسلا ةرضحرعب والا قافنلا دَحعالطالا نكبالو
 اغلا قافنلإو بولقلا ٍقّرَكَشِا ام غغ/عالطالا نكمدالو بيفل اريلع لبق نم
 ثااك هي اكن م ٌةنالغ » ثي دعا ل ةراغنالا هيلاو اننامز ىف اهتم ال غول ينك
 قنانملاوَه ”و « سيف ساَحا داو َفَلْخَأ َنَعَو اًداو ب كتم ٌقَحاَذ| اًصلاخاًقذانم
 ىلاعتو هنامبس ليد! نيب دقو ِثيداحإل نم كي ذربخ ملا ”هشررف نم ملا دقو هثطت

 زرتتل ةريشكء ايشنا يقي هلا لاوحا نم نكد لقو مظعلا نارتل فق الخإو مّلامنإ
 ! اهنمامالا

 تما لب روش اعبدافتس اذكار باس اداب اتي .اهدا قواك دك د اخ
 ركاز ث دوز## ال 00 انام ايل امتسر ىئدق اسيس فيفخت اهجسال « تاتو اسكس او

 زرت اوك يرف « ريب نك هدادا مك -انركدانك ا ندري ابرك ص عرمازع مت كبس تندل نوير

 هنورخ اسم ذات

 انا كرب هج بيط مر بغني وكيك عب كس ملكا سرنا لوسي سيرت لم ع عر وص نبي قاف
 ردا يش دن ترام اًيوصتج وقول نك ان قالوا هيئدلدط, لو جسار ج نيكو سنع لطرعح اليخ

 تب بجو انف انم صل اخو كلاي إب ي يجرسةرف ريتلصف يع هن, عبده راشس ا نط كيسا هيي شرسرع را
 كبضيا ترم فانه « ول « كبل كوت ركاب جروا سكت الظزل سلكه رعد بجروا لاا طر وجت دق

 كاد (ارقالخ' ثيراعا رد وا عرط ل  تساكررلكاكا وها نطومروا يانركن

 نابت ثكيلاوحا سمو ركودربسددا تحايل اراكش [بوخ يح ريجت نور قولا او قطا وقف انه
 حيبرشش -  تاتا تا تعالت شغاف
 - تراشراال ارت 3يشبو ةروسإلا عرلضدلانكمدلو ملوق

 لول تحلروإ له قف انيراونك دركي راع جرو لش [ نمو نوقف ءارزلا نع و

 ضلال رانا موكا ةيدتافأ جر اك نيم "لق نع ربت ]نانا لع وكر عا
 هقافنري نك. لم ل رجه سار يوساروا كيو بركو كك قافن ىلو دج ركض جود ركدوا نيم لب | ضن نجل

 دهقؤاب بت سا فو تنءاطذ لاك مسكر يلعرطما لسلك يروا لكم برق سنا كد تلو قادت لا
 فكيف ديانا تسب سب علطسب قافن نإ ح نئارقو تادالع ضير ون شرو | نسيتنلاب قرأ

 رايات ماع لكهح تيج تابدو اركإلو بلع وجدتي ام يظفانم ماو عررط بحب ير ره مثكءادن نموت
 . وو زم اطرد اشسر| ارت روس
 وكلا جات كايرو كولد نر لووك امركم ا ما

 نوع ١١ ب مءارئلات غ 7 ل عتتلا م هرجأ هك



 ل ريظنل,لكورلا

 . .ك بع كت اكل نابلس اماكن ٍلوقلا نيف
 روف الف عرسي ضار مانرواسد لفرد 1 كسك نوما وكن بقفانم مارق جاتا

 الل تسافر اكرر طر 7 كسرشلا تلو اردب ةمتقمر اهل لود لا | لحقن: تمل عساك ف ننارم
 كر لشاعر حت خانش يزد[ توكشتكر رس سرك نأراعكارما نب ةليناوبسآ تورش 7
 لاب لير اك ضرر وا قاع نك شارد وج تيتو للا كلا لص ل التاب صلكرو: قئانم
 كا ازئاوع نبا ترزطح رانج ءانكس ركل اديب الث مالا تا ىلا ر/ش عغسىب قتكزفانم «جس انج ل
 راي ماني مانوك ويمد 1س متن بيرق لرب طوف رم زور ردت فس ملك يطعم (ل ونص نثاونالس تييادد
 ١ اج لكس وسع. انمرت ' نف انك ماف ةزر م ايا

 عا ص اعب_رماظ «لرك سل اذ هورياكن ا تاءالع ق رمال مشارك كارا نتا قافن اينر نكي ش
 وكضوادج ل بارق «ىيدخ نيت ههايكاي ريك ايدل لع يطرط ا لسرونمت تباب ل نيقنانم
 , مي نكسب عطا لاقافن هيلا
 . جس ديو تياود تلقافلا نال ثيرع بتكؤبلا كمال السن ثيدع رو تاقافلا لالا ثالث ملا
 حر انماكر هد شاملا يل ضرع ستلمم او مف تن اكعرخو اًملاغاقتانم ناكر ف عين م جير
 سمس كوم لي تدلش نو ص سيروا ني اذد ابعريقلفنلا نم حضن تناك نم لمح

 تايقر كارير تلمخليا قاف در دخاع اذاوبذكش رع اذادناف نم
 تب'تاخر بام قطر. تضا1 للاب كررم بج - رب مساز اذا

 تارت اكابجردا كف ثريف] كرش اببحروا (رلا نع اءنلبإ مل تس اوس 0
 كلة رل ادله يجرد تلائم

 « روق روس هرقل 'وروسرك الخ ارد لاعد ك- نيقفازم س ملثكن ارق خر الق قت حل ل ارشنا تفرق لو
 . تتمسك برأ ةردريرو كد لاشم تايد تاو بوشر يشاومررمتم هريطو نيقفاذم عروس
 نش ةيل تمل ترروس افرك 0 »م لزب بحرا شواز سا لوطي نس ما ركل ؟اقك
 ناي 1 ذر قي ئابدرلمرارز تبا رق نر ما ماسر 0
 رمل فكرتي اج لاق نإ ااهنن تناولك نب ةيكربثموت لوب لزان لق سانايا
 هس جانو ذاشا اكرايب لشلا تباكراياكقافن در كنتوا لراس تايال نتف
 . هل« نشير !لطجح ىزبشلو تززلا ليك كليا ةتسراشما كاسب اذ لول رسموإ روش وريم لال ناد ذر تسرن الغل كاطنرو هناياب 0

 فين كنزا شايرفعرب 2 ىوترريب سف زإ سف
 كرين ل اومزارركرب سل در دك يغلضفرب د تدب
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 رديجلممىلا ناو ءارمالا!سلبخملا ٌنَيْناَك نيقفانملا َنِاَجَمو منْ ارك نا تش تو
 اقازص مالك عموم نك نيب ئاضنالا نع ق رضالد راشلا ىذشادض ممم نجر
 املا ! نه اوث نَح نم نيب وق افشل كلل كللعو ةيطساوالب ماسو هيلع
 لغو هحفلانه كغاوم لقأو ثللذ الاخ اورق ! مذ نيقيلا قيطب عراشلا مكح | وشيعو
 اردعج قح رامشو روش مهطان ىف دشكَمت نيلوقعملا نمت عامجسايقلا!نه

 فير الذ ثآرهلا أ يق ؤ[ةلججلابو نيقفانملاٌجؤومنأ ءالكؤهف ايمي ٌداعّملا
 نم بم اهن ناكربالب تاام هسا عقاول لب اوضرقنإ موق عممشا# عيماخبلا نإ
 مكدبق نم ننس نعبتتل ”ثدرملارمكب جم زرت الا نن طب وبلا ةرجرموهوألل ا نامّرلا
 عمك امان اهو /تايب اكمل كلت سيمثل ٍلساطملا ثالت ٍتايلك ثام ىلصالاءوصقمل اذ
 ١ نهوامهبّوحاريرمتو ةروكنسلا ٍةَلاّيملا قيل نئاقع تام نم باتكلا !نه ىىل
 .كامت شلاءاش نا ةمضاخملا تاي! امموعن ف ناكر نقلا

 4: كتفانطا نول مق ندجحاصم سلم! بس تب كبح اع ميشتامم « مرق لاو« ملاعريما ير ]مالا »تال
 اتيد عرزترك عود اًراشا اورو «انرعد سؤ اودع( ن ذ اولرم كساب كيم« نيش ءاهوبطق اس

 طودكنرب م نينا اوتتفلا زيج لوبن لدعب يسمع ١ تخآ داعملا . لورا - ابر سنك انلُم تنل
 - ببازج عيب ججوج ا - هإرك اطلا تع اج 'هورك قرف عب قر قرط ندم

 اكرام اوف هيرو كني اهم هكس نارك نط سلا يضر زماوق عاج انكر يومان يقف انمقرلا -: هجرت
 هللا لصونس نير بون” د نيف نم نإ تسر لعدد اصناا سب قرثلولروا يزيد يرتب افزم أرد ارك زن
 ماك اسس ارز يقيد لوح اردا ع وخادم برجع نأردا كرايتخا شور اك ئافن ها انس ملط ساعال سلك
 و لوكس تبرر زاد كنت تعج هداك ليطقح/ ايقلال لع كر ايتفا تفل اذ اال .ل ايداش
 تالت ن رفوف بجرلص اب «كبسايدرازبباقرسل وجر لو ادهن لوغغار كك نام لف كو اديب تابببخ
 قد سدارزرت نمي ولعب ردتاو ب لكل اتدس مرق اختل عامل سككس وق سيرك
 كس رافع نإ ل ساررصقم السما « ملت نب ننسي عبتت ةكيردع قارب جدع نون الاسك
 نراك ن لاهل مس باتكس اج ببسي قت و ع 4 ت ايصوصخ تما اح نلا كذن تب تنايب التم ايلك

 ناعم شحابم تي 1 يقم ريد زن سريصرو) كسر سمج لس تابارج كس ناروز ليصفت ري اقع ل ||
 ٠  الامتشاءاشنا هتبحىلاللكناب طل ل دعيج
 ىركك ثني 2 م الس يوفرشته م |
 اكتكاطس تالا
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 9 ةسلوثلاثحابم ِةّيقبذ لف سمامو 2 5 5 عا(

 رضجلاو ملاو برحلا نم ساىلا اوك ٌبيذهت نؤرقلا لوزن نمووصقملا أ ,لعبلا
 رثكمىلعبام هرثكأم هثدارال ابريكلتلا ف بط اج ال كن ةيبطالا ةمكتلا تمّت انوؤتلار
 و كللاواسا قمالكلا قو: دكان ٌةدلابم ضييتفتلاو ثعبااىل ؛لابكوكو مدان فب ولف
 لما قناة لرد قلخِان اطفو ارد اب هبة طاحالا و همه نكمُت هجرب لحوزع هتلذص
 تماذ تيان مالكا ولعه لوازم ن وبر ةيبولالا د .كحل ا سراُمنوُنب امهلع# طفلا
 جلاتألا فهنم ةنث اط ىرشال هد[ بدا يه[ حبمج راس حلعلا! له كتالّكل امج[ بُملا

 م سام فللأ نوُرِتُت لإ سعال !نم ةييرقلا ٍةئكْمُل ا ةجلاصلا

 اتم ريتال لايت يلع لوب اهديبلا.دوكست ا اقمرواربخر حلا تعاج دفئاط ب فقئاوط + تاخل |

 . ر 0 ءاتاكم يربطا لك نقاب ملقا .انركش الت ءانرك شخصا وازع. زكري تراهم حس
 ثلث ناذلارصقم الن رق لوزن غاي انناو - شجاع كس د اي معذب 'مورلض-: ههيجرت

 رطل كتل نوب ىلا سا ىلا تقكحو لدم“ كوب اءادوب اقرب, ا ىجتاي دوج يفرح بيييت ل وعام

 تافسو اسايوا لد ماكس ذلارم هدايز لقي وا ركوب ب ابطدوايز ست ايولخ مالمواذرؤلا

 ترا ماوكن الاوسط ف كل كاد او منسم نصوم نكمم نه ا/ستس ركن ارب مح قير وكلا
 طاضالاجا تاهنااك قار مربع تاز بمر ذب مالكم ختلوازدرو امؤبا تسكت راهم لم سرج طع لل

 ايبا كورك از كلامهلادتغاب بيب عرقددا كام عاقاردا كراس لي موتو ف مات ئاكساوكر يك
 ش ةةيرخل نوير ظمو ارب كا

رك ادع برا مولع لاب باريب كس تضف تنإبب يرصال كرم لم لض الا يقل رلوق
 - يو كبس 

 نادو لدا اون ب نقاوان بطاذ سنبل اع كرك زيتا ضر يكد ككركو اره امك لو
 اك تل صاع صم ارك دوإ اك ام هر كدب اكاىناررك كف ب لور ليصحت

 ٠ هيب تير لس فلايلارشلا هب خام هاشم الا كارد ب رلو
 اىدوزم انو ب يرشماسلا الح افصوريحوت اموشم وكنا بك تافصلاو ريتا

 كح ناجرونزالقع ص خش عسر ل ًةلذمال حسم لالا لقحلارلازي حرشبل
 ًاذوكوكو كس اركق لضسردا ه ميكب كد مما ل ثمر وجو ردم نم الا لاعمال

 دسم ضمت

 100122-ع]أ 712237. 21025701721



 ىلع اوعلطتمل ناريعند ١ عمقاتحلا يقيقحت قلطب تافصلا ثتابناوهملا ةبسلاب َعدّنم!ابنو
 بم الع ق ءاشالا مقل ىلا ةيبوبزلاةنرعماو انّيولف ةيالالا تافصلا
 اهم ٍةلماكلا ٍةاييرشبلا تانصلا نم ًكشراتخي نا ةيعلالا ةبكحلا ٍثسسَتإ سوفنلا
 لحرمإل ىلا ةضماذلا قاعملا ءازاب لمعتشذ مهدب امذاعج يملا ىو اينوملج
 ع لفل اًم رت « كش طيش م ةسكت لجحو اهل الج ٍةحءاس ف اليرغسلا لوقعلل
 باج اهزالاًوِبْنُك قلا ةيبرشبلاتانصلا نم عنمو بكرملالهجلا نم لال
  عنجلاو ٍءاوجلاَو ٍبلّولا باشاك اهلثم تايثا ىف ةلطابلا يكاقحل)

 ١ | نعم ض مان كام ح صاف لب اقم ماذا ءانركزف حرش انركل صاع ألين اذاني قيقح عج حتاق؛تاخل
 /الاو يدك جاع لاذمعلا ؛ كراج ماو «رسسز عفار جاور قرت قر زب لالج « كوب مشمس دعاس نيترو
  انركىربمب_٠ انام نرش عزو ءانورر داب ؛ مدا مهالا / انالد نسل« اناكزعب ةراغإ ري
 رص داء ات لاح نأ اح ا اش اك ثلا تاذص تيش كالودج كرو 1 هّمجرت

 ةلسار نب اوت عفان صوف برنت وج تيجولر ترم لوب ع حلطم لكلاب يس رثلا تانصرلا هد
 | للاقراج اردااز ةندلج هدو يمح سضراكتافص كرشل ن !كتافصدنحس ركب اذنك كس: رع فخر تعاد
 الار ليؤ شب لوقل'ك كرنب ل لجو تلي .كلاوتما اوبل لادم قر كروكر سير: تحب نيدرتت
 |[ 2 عتمس تافصوورش/ناروا كركر قلق رتل لزم ناطاليجب بارا ترك * كشك ريل وا قلوب سب
 رك ايا دلو تاهنا ب ذوب نط طايئ اقع ايفط كم بول حس ةركتبباث ٌكسساؤإ ا تاذرك دل
 00 ةرشش - عررتو ايالجتءابثا / كرازنو
 هب تتم نلاتح تبقي طلو نادما ةولرطب تابثااكردلل ا تاذصسس طول ىردورنب فدل الا عنتم لو ملوق
 سن ايربئرابرا طظافلاع_رابوت اب سبن للاخ سلاعرو نارب الت قبقح ل للا تاذص كهيس ب عرامتم | مو
 وج وانو دك اب حس راجل افلا هورك بس ختم مل عما ترص لسبب « اكو: حس هوالع سدس اي اكد
 انو هقرمدد' كراج عرس ىرول كتاف تجرب انباك تو جرماق تريجت دفع الكليب ١ تاذص
 اهب الي الواط افلا بنتي كأرد) كل احم صقر كر يك هلك كاردا كت افص ع هيت روي مالي
 ْ ؟. نابلا ىف ةرئاؤلا اف تسالس كس نايز

 ركاناوق بن ىلا يبرللاتاذصوكن ورم رلأ كيك اكرور كا دب نيب كمت افس ضبوريد ىساناكرتد
 ل/ىرإب تللعلسا بس وش طدوس هرب هسم بسايلا_ لل لوفف بيرربترج يكسو يبن لاح تدرب توغل
 (ظليب) ا ردورمتل ب تاهرنت باج جددا نعش اع وكس لع طالت افصاؤرغل نارك لوب عوف لوما
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 ةبسابلربغةناشالا مولعلا شب لعن اي يلا تنجو طنلا اومعتب َتالماَت نارع
 ير املا ماكو رشم ثلا تادصلا نم هلئَخ اهب مقيالو اجت ابنإ صك تتافصّرايدتد
 ى مل هذوثرلد اًيفيدرت حلا ! لاه نامرجأل ةماعلا ٌثاهذأ هكر نال ايف داما
 رت ل يم حجل ىووجتم ام كب ميا
 61نروطخب نجل هراودام فتك مدرك م اركض شمل نخر بواد ت اكرئام #7 ,تهاذل
 اكوزعزبل زجل « نبذ عين ا)ءاالد لجانب ةداخريت نار راض. تكش لكل مرار قرد
 «دكرت . اير ثيزاما اذ سد آب م انيق

 موز باشاك مولع بس ضكررطرد ارق با هلم كس ننال ركب مد لسحم قدم ماك سس نمور ف فالك
 اسس تا نا ءانل سبب نوكمسس ناو تر انكم اجايكتتابغ اكن جك تافص تان از اك
 | قير يردلص كس عنب سباك ماك درجت كس مهنرم) قيتو تياهن كيا ترب اي كب مدا
 انزع دواس الان لوعضم الالم“ اًقيقد أر اروا لول لحفم اكتر نارا ل! نارا اروت_,عيرشت ا يي سرايا باباس تزاعا لوكضكو ثحب دادانادوا (كايورإرق ترق (تانهو تاذل
 ( اطنم هيتجر هج اتب اجاب يديكم الط وسم تيباهنرب ىراب تافص سول باطلا يه بحار اش يه يفوق لوق ش . الور سوت ترزابما ل ثكبدلان اروا ايكايددإرق قت كت اذهو تا عل اربي ساند لوبد تيا يأ نإ ثءاباك نان للا اما يأ سس تاخم كاك أ تلي زافنإنغرروا كلب نكمتر شا اكتم افصنتترو ا انركتس اهراقك كرف مس ناشا كك تررابع لصاعا ب قلخ سيزر * تاذملا نم هنروأ تب نوطحير ن ريل

 لاق نين انا لصبج سار امتلاصسو اايقث ١ از ل وج بكي اكو فاعع سس تسبب هنو ور تغرب بقول ربرش تف (كار فهو كازي /ك يان باير كوتورتذ تالايسد بلاوارد ابابا و باتنا امد تييب رابط ارك ا ضوت كنوقادا" تنس بر كرس فكرك «ايركل ايي قنادكدأ وف ن اطلس «عروز 1: للا دلا هممت ابكر يصاب تامياهوؤ ب ناد اك وكدا امد ينك ات كايا لال تاذ افادت تاجر سار س». قكس سب: بزر سرنا سون ذل سلما جب تنرمكيذاكت افصل اوت قرارها زف بزر جك تيس عيرت كسا الا ءايشمالا عفن !كيلوق .ققكسإلالس# الاسر لقع لانا ككاكدنلب قل العب تمن قي لبار/لاوتم اهب لادم قو سل وك ارو لج ابكب انتا اهتافسدنع ئه اب كس .
 بس نك ان برقية فوتو بد تنررم كمل التباس





 ربا ارزركساو تارمتاقؤلك تسيل تاذسلاو
 لايتقنازنا ل الفتن اهذامب تسّنا نيك نكانا
 نو الالاق» ىَالَملارَي ”كثرع ل ىزمتلا

 دحاوريلاقازمونوارسضل نار ينم داماك
 ناو نبل ئاوعىروثلا نازفس مج كمال نح
 و ءايشمالا هن اكدرثد !لرابملا لب اور
 نرخ عنصر لاقد «ثيكل اهيل الواب مي
 نا رقتلا امن ربت كت افصلا »رن دلتا
 متن طفوا ل اذد ربك لو يك لوي
 نضرم] نمالو مدمس لمان نك قل

 ندور إب عرفتلا يي قرف نسرتب علا
 لاما نبذ «وركو نم عنا الو تءامدباشتتملا نع
 لري و مر نسريلا لزناا لتيعش راهي نإ

 بابا لب مير اسما مولاة
 رثح ضر وكرالامم ملال يل ارتبسسلز وكر زيف
 «”بلس|ذلارب شل غلس "وطلع خيلبتل ىلع

| 

 عرطك احر ملاوتاورلادهاولاوقا اول ئح
 مهرلا لكي نايا لعاوقفت ا مبا لئيم ذ
 نذ“ رغاريل هلوقب تاقولنلا تايباشم نع يرتاصراو اهم اقنرثلا ادا ئزلا
 نادل لب اردطإئوطما ناو طوتسالاو ماكلاد كلا راو دبدتج نيب تاو لق معا ماسلا فرقذ مهباللذ ناو
 كلزلو لا قرتسل نا عج نالا هل ارسم لهفلا ىف لبو سل !ب انكي يم ريغ لذ 75
 الا علاوتكسم) لووزنناو شطبلا ىف لب و ماكل
 كارلو لكراوريلا نايعرتسي اهن اةيجاس

0. 

 اضل“ انرلر واس نسير سفو قول تافص ى

 ثيدع فرونت مل انكر ولا رثكلا طررب تترك
 | يفك الكس ذاع درا سيب نب ةرااملا ىئررلا ليلي قلل قالا نلضوس“ ىلا
 نبالربعنبا«ضانب كل« قرون ايم ركاب يدر
 ري ناددا لا علرسسا وروح كعبافبل طلب
 اق زيقررقول د جمرك يل ع سامارل ردا اتا نايا
 نيركع مرآ لعب لبتشلا نر ولاعه هتافس نا ةبلبك
 ةيكرتاب فاما يطفو ىالر رمل نب كالا تسبابك
 ل وليت رمل كن جينمب تلاع شا مولر
 هما تيل لوزير نازك واقرب باغتم
 واع محال يتلا لزن ا دكى نيل لعق ارفبك دل هرم
 نراقب اب كتابا هنري ف لان كر تالا نيل
 ركب وشم ورح سكب ناو لارط رك سر ذل ن يبدل سااروا
 كل خيال باع كالاع ةكسركس جول شدا نب لحس
 رك باف صف اع كيس يرن ديكأت اكلي سدا
 .| لافتا لاوقا يآ ةدروكر لق كيد درج بس
 لوك, طك شي تشاس ستاركوم ١ناددا لاا
 كرار اقافتاري ماكل زنالسمر لاو مولع دركلقل
 اقرت اان نايا ا هرارمدج ارو ح تابيانتسك
 شيمر ادرك ذرب .رضاعرارلا تاره حت اهيانمل

 قزاز هدر الف سامر كلنا ' تبا لك
 يضراولساروز مالك هع تردت ملأت /لوباتتكس كاف

 جف نفاع حنينا كرا نذل
 مارب ذل وو لل ىدوكل وف «ريج أل يقوي تاب
 ليا لوزا خطو جمال تمص عراك ا طاعؤس ديكس
 حرس ااينإ بساع نا ابرج يل جس رذاهخس ا ب



 مار ثناو نيدلاو ناز الا نايطتي ماو حمس
 لبو زحع نول اولا ذالك ون لاطدتساو

 نلوزتتسلا م اولاقورتربشمو رسب مومو ثيرولا
 مضتلاطتسا نا انامونو لع تمر قوو للباب
 ةتيادر مهتلاقمى نؤطفوناو يشيل

 1 « كدب ما منح ناو متياروو

 رشا ن صا ني اةمانبب ند كك ليصغت

 يت افصلا زبيب قصلا ئيرك ل انتو كرام

 حقيق مو تاز نبط وا يا لع ةرءاذ (ى؟

 انفنتي ناو طم اكل اورعبلاو حبسا
 وكنرقلا باكل الركئارلاىرإب طافنالا

 مشل تمر لوقا نر ماقنل خف قتلا
 سيلفرعثهجناو يف را نع ارجل ئشبيف
 7 - هرج لع مظل كا دع ال

 رقص عرشلابؤ وك ناك انا اثنا و
 تافصن» نك يرؤصننإ زوكال يكاد اوت
 ب قااساوقلا انزلت او انا نحيي غيآيتوو اساو
 ذل انررخ الك اريلع ىلاعت تافص نايب يرشما
 ناب نأو سانن | نسر شككت ب اهل اررص
 تافصلا نم ثكو اوتو الط اناا ىف
 نق يزكل مالا ىف ازئاج اهب تلا تناك ناو
 عبالي لع ئاذنانا 9كلماوعراورلا نم
 ايلايتنا ناوبنسر عرش كتاف ينج ايفل
 مدي تافصلاسررغلو «ةرضملا كلن ادفد
 زارت اللص وفرإرلانالغإربارظ ل ع بلاوتما

 0: ويفي نرش هجرك وزان
 - اك اراب اريد ليلا
 2-05ببب
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 'ادشلاو ايت تبارك آروا نانو ين
 ازارددت ذاك ري ثيررع لما تس لولاويض/لفقنلا

 . © كاي ةجردا تجار مد بنس اتكالا كتل
 نازل تليكومرباط بورا يالا ديكس ء زل
 تاب/ اراب ككو يسؤقفون لقت ضورارر
 5 - هجاجهيرنل اكن ر تشك
 || "ةةييلغلي كايت ماقربو يختاابب اتسبك بي ليصضأركا
 تاز تافس ب يآ ب ضصتم عر كاره تاطعنلا

 دهارضط ردا ؟ شساز نيكس ناز ب ىريوارف
 تلالا نا مج ابثاكإللا كداب« ثبسايكت يت ل ريطو مالا
 ايتتايثما يئس يسان:كهناش لاف دو لمة ابوكي
 تير بارف بايام نما تع نس
 باتلىس نط تاير كوروكت م اننا تركو لأم

 .- لقاك ا تايازن سدي 1س سبت
 اهنافمتولار طمس نيب تافص ىو كس يا ماقم
 نير سا ليزلاهس نريد لاووردا يلزئاه اش
 نا دلي ركحاي !سوتت اقصوراسارس سل +«

 رايحالن اير إلا تفسد _نرشوكس ل م ةش امك عاوق
 كلذ تبن هي كا رثب |ب انورش ميكاب هيلا
 روز سايربد تزناج لترا تانك لاكن
 رتافماوةتسردا« برك ار كيو لوسودددا لووك
 كدر دكر تس اجره لضا اير يصتنمس نركب

 عب مس ليتنا ردائاسع ايلاوتساوس_ اند

 اكرر الكتاغصكت بدوا هب ةلكذ لدور فاشل
 1507 لون الر وقم ن الفيس ند ركلاوتسما صوم
 22 تافسدو اما انرشس ماروك اباوع نزح
 اهرب ابو فرثنا عطلت ديزل

002722-12-07 



 ريكا زوفلا حرمشم مه دددارسيقلا ققورلا

 رس ديس خو اماَمْلَعول جحر نق تاياو هال" نمالاعتو هناجستناتخِلَو
 رم العلا و ءايلوالاب ةصوصخملا ٌةّيْنافتلاّمكتلا كنّولا نهلورخجتلاو ترحل او ٌدْدَلاَو
 كز بند ام ىلاحتو هناعبسر كة ان! و كلولبلاب ٍةبموصخبلا ةيقاقتزال اريَكنل ايريختمل
 جاخاو شلال نم هيلرخ إو بادقيلا نم ءراَملا ىلارثإو نيِضْوُمل او تاوامسلاقاخك
 و ةيرووفلا تاعانصلا ءاهلاو ابل! ٍةلس اونراهزألاوب وبلا وراغلا ولا

 2277771 لو
 يوسي داغ رباه رش باربرا نوعها وات توآسق تت نحيملا حج مالآ:تاغل
 ِتَْح ىج تربح « لور ف عجب راغ عزف بانا وفاء لدإب باكس؛ مز ضرا حب ندشما ء تمعن ب تن: لئأبت
 ْ دديجرت --اناجردات رارق»  ؤوكشا لك رمز جر إن داو
 بج رطوا كوس كراع نب ك نترك ل رت ب ىو ترص حدر ترددق تا اردارشاءال اي كراتغ امها
 لوب اهرايرج سي شمك اذتر ارا سس وصتت اسمو ايواء الواب ستتم اسفن كير جن ركذ زل نيل اي
 تح لولداب« شاري ل ني ز و ناس هسيكب اههت بسازركذ اج يتم بو سكر ركب نص صان تاس
 اكرطوران كلغ موا ءذ_ربخ ' لول يحول حر ط عررط تس لادا انركائ راج ل إب هسدتبعز وا اناسيم مل اي
 حرش انتة يرتدين ناددا بالون
 روسو عرزثربتالضعم لعو تام غار «رياادارلا تور ا ترا ت والعسل يئاهنلا مثلا ملوق
 يب نم نأتت شف لكى روب تابام زف قبل ناشااكن اي ديتنألو عيتافتما مث لا يفتر متل, لوف
 ش ش . ور لرادها عراجو تيعمابرشسكلا
 تبر اخس الاتن لل سس ماىنا ةروسسيج زلاواملا لازناو روق
 رطو دكت نخ علازباتتاساالما دقارد» هلت ايما انئ ان اشتر كدا
 ففللرب لاسر قشر يكلف رج نيل غلا نيو اس يع هذر ز | رمال
 دق ليك هدي 7 ااوما عاج ب و نيل بازغأن ملحد ديار عاوز بنك
 كاد دودي ةخدب اد كرو ما كرا بم يا ابي نوط
 - تداشا شا ارنا مسج لا تاع انصلا ماري اورلوق

 سالو يرسم ااه اند ميدطيكم لإ نب لجل تسال
 ١ كس عراد تحف كارت مهرب طوبطم ع تءارش رك ومس امجإ دركمومإ ول ضر

 اك 2 رق كس مواد نس مب عل كم هرم 2ع مالع اطلت هلربت برز كرست

 . يرلان تعصب

 100822-ع095801.007/.]1127277
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 بفاصملا) موه ندع سانلا لارحا ٍنالتخل لع دنتلا نم ةريذك ع ضارم ور كقنَوو
 امد ١ مايا نمراتُخاَو عوقولا 5ريذكلا ةيشاسفنلا ضارمكلا نم اهناشكسإو
 ةاصقلا بيتو نيعئطُملا ىعنتك ل ادتدهناعتس الطا اهّلخىقلا عت اقول عن
 اًماقلت رحل تناكووومشو جاع رول وق نصّصِت لغم الامجا مركذو مهتم عّرقام
 ةافولام تاكامان السلا ميلعل يش ارسا قابواسناو مهام | صص لغم جكس نع انآ
 أ( ةقلابل]ربغ5 ذاهلا صّيمِقل | 5] ةريفك نول قف ٌبرحل ا وعملا ةطلاخبل معامل
 حونهلاو براذ ندب تازاحمل]-ابختآالو

 ةاصملا .اينرترفأ و ". تاقفاوو ثداعصو رع« لال صيقو عيب ٌتراتالا انا ك ماها ( نر موج تذل
 ا ]1 1 1 111
 ةيجيرت .هما
 مج يداه لربي ور سدو تقود تداردد كناردابمئاصح مرض تااقمزلا تذل ريتا
 راب 2س اترتوادضوكيس ضتادق)و نادل را مايا ايار طاايتفاروا ب سل لاف نطارما فو نزينك

 بوز شره سنا سر تشمب وج تايئرج ى ملا « ايد باذن ل ول !يفاثروا ماهن ا وكل وراردب لاذ هيج ع ايارذ
 تاداثبغي لع ركع صق كل روشو راع و عرف موق الشم دف كج نمركذجالانا تسلط لاجا ىرد) نيعت
 كنق انف ب زودوبيس ناد خا تس اد فلشن كل رسال ايناو ميا تططروا عت لآ ة نعود
 هيلز تاو كازو انج لد وننو لراؤرو 1 عقل بؤ يطد رويشي طل ؛ عل انس نال كنا حمو طالت

 . عيسداشسا/ ادق ل ب رادع هوس يعي لا شانلا لارج ئ الخ لع موف
 رض نلوم هيب ابلاقعبانب د[لش دب ٌوشتلا 9 كماّو اًتوَهْ تناله
  اهفوتدب_ق للجو ص ع دييبحوا .  مائوتم زل كساد إدا
 قب زار يطري ورسمت تلك قف راع « ق اضورزفف ء مالو يبن تدجردا لش ةرطو سؤ

 تورك اررونبو راق تازابصر اخ انو دومرثدابي] سؤن اريد اء صعق ر 3 اذ ىراذلا ىلإ

 نوع 1"

 ركل رن ثيطعريخ

 10022-عآأ 121137. 1025201-71



 ممجماوو|ةيرصصقلا جرش موو هرب كلت ىف عفن المج ٍةروهشملا ٍصصِقلا نورتو
 ١ قر اكتلا ةياغةردانلا صقل وحبس اذا ةاوعلا ذأ كلل ذ ىف تامكحلاواهتايصرصخ
 لكلا موهير سصإلا ىلإ ويلي تابصومتلا لذ مدي نيب ىمقتسا
 اوطظفخ ابل سسانلا ن١ نيفر اعلا نضعن هلاقاممالكلا!نهريظنو اهبف ىلصالا ٌضرخل وه
 ريستتلا ف5 ديعبلا ةدجولا نورسملا قاّسامِلو ةوالتل ا ف عوشالا نعاولغش ٍبروبتلا لعاوق

 0 ثدعمل اك ليدانبريسفتلا يلع راسم

 1 ءانر/ل قر روط رول او ؤرسا درس « روم مج عجب لن ننام زتن عرس تافل

 الق ايه ايب تنوع ردت وسريفم ري روصح روز نو هح يل وصقر ورش ايكب قدور ده جرت
 نايا ناحساو بيزو بيجيب م تفس لالا ماوع بجرح سدي ترلع لج قاس كل تايصوصخم ايتن ارك

 ثلا ن اتساد سا ضك ب رخ اهوم لما هدة مقاس لت ايمو رو رق فوك اس كلنا ل ابايك

 بك لق اكن راى ظنك شارور لكرمتعب 0 وم ضل ضر جرازج سنا تاتاجدب تروا

 ف قرف بجد دا اكرم مورفي سس توالت تلاد عروش ب علوي ارق لحرب وجت ند نول

 اهو مدد الرداثلا يضم كرو ه ديح هرجو ليف

 هي ساس ا 1ث هبقير
تلورو لإ روا«(جر يملا كن لكت ع تبيعم يلم ل وكرإ ابوك ل ووجب سس

 ددا قيوت'

 ةدوسزيث .وب ديقيفق ل غرك ل رخ س تسمار سكك دا طا دق لكل ينقل فران
 0 .٠ ان

 انا# يال حاس نورروا 32ذ201113110

 . تسلب كرم قديم ليتر شع لارا عقل نع | نعل
 اذا ايخ ١ ناسي « عبس انيسد لهب «زيجى لئن تازاجالا تاز اجل ارايخا الد دل وق
 تاز اه د اجخاروا « صق ل ورضو ارادو متي يِع ض نامئاذإل رو نيكح لكن ارارع مح سس

 5 لت كوريطو تراعبم ايد هس ب لامار وشم كن ارام تررنب

 ىو فن فيني



 |.ءرج : ١

 أ ناطشلاعانتما وهل ةكممالملا دوبمسو شرإلا نم هد[ نإخةصق عملا نمرركت اممو
 ا اصود وه 9و 2الصانع مق و م :اافبرياوغارف كلذ لحب يقسو انوحلُم هنوكو ةنم
 قيوقحلاب ماوقالا هلتباو ءاربنالا باوجركذ عم كيلر تصوم لاشتمإلا نم مالا نتماو اكمل نك هذا نورحملا|برمالاو ديحوتلاب ايف مين ارق مالسلاواةؤلصلا م( بعشر طولو
 ءاهمس عمو هيوقو(ووعزد عم ىشوم هصقو مفبجبا و هريبتالل لجوْرَع هيرمنروعتو ةيللالا
 (ًاعتو هناسعبس د مارقو مالسلاو 8االصلا هيلع ديترضح عم ٍةع محلا نأ رباكمولشارسا ب
 قمصتللا ره ث(يذذ هنم قبل وذا رومهنو يدل اف هو بأ البارق نم ةبيقلا لسبع ايم وار ىك ناب جقسا وامل هناي هلا ةمحيردوهظو نتولو بولا ةنج اهتم |لكو اهتايآو نال ودود وال ةصقو و رم نعب ةرَم وسوم هين ومن وهلفو ءايتشألا ةبرقعب

 يموشلا بولس! ءاضتقا ام بحب ليصفلو آلا جا قفلت ياوطاب

 .وتنالثكم ترام ططاضتطم ججزيجوو قراغ اب قرا .هدادإ ذه اند هلأ تنبه يايا نعل ءاك فص ىيكم « فوق هيمن ارفس - باذعر زص بو .اناككداد.م فار لش يق عتب مارق ١ .اايكبص همت ءانردإك را | شوش قت راو ساراس /اومايكت نعل وعل م تاخل
 انيسرزايصس ىرادرب لارف اك مارق تارما ' انركتاثحابم سركلا نع وتو ف ورعملاررعاروا دوق لعل ب 1( اع برش ترتر وا مطولا تررنعح م مارب ادتسفح/ مم امص تره( مدوب تير / مرو يتسع ءانرأ ضو رك هاركال م د1 اب تسمم كس لاددا « ان ووهط لركر الذ سرعان اطيش ؛انرك دجال التشز ماركا 'هسسازيغز لنادي اك مالسليلع مد .ايلث الأ سمج ن ايراوكب سررهدآرة صقر تت |  قروس عن روس لود امقلإ بوما . منا هزارنا روق راو
 تام فلا زو هرباكس دا احا قلت رح اللولو نا دوا «رت اسك نافادان كس ليظررما ب ' رو) موت“ نوف اقفال اكون ترد , ضو سم نوبت لس نئاروار ايف انو ترجل اكى دن الف تره صان جالتم نقل رازعاكل وعق نا دوا « راس لح لا ركركذ تتاباج كس كورك ادب انبات ابكي
 تالف اصق مالا اميلع ناهس سزعتو رواة رح انور اظاكاقنوادختيرصن مجلي قاس دم ترزهح ىع كرش ا روا .انمكر التبم لمت لبو خوك ل نر نأ ليس كيا 0 اقنرتو اضرو 1غ 1 لس

 (اكمرب قاب ر :
 نوح * * ءايمنالا نع هلعو مكر تايجخمداريا» لاشتسالا نم ماوقالا ةلاشماو هاذ ىرافلا ,صنلا نإ ان لا ف اولا جراد مط .نول + انرزع ازا ىرافلا صال انريمسملذ ىب' هع
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 نيس مع طقذ نيكزكوا وميدان
 مجيدر

 مالعل| هلع ىيداان

 كب اناجاي ان ارب نامسآاكم الل ايليا تررطت روك لودي كيا طفت سمر تادقاو نارا
 ايلائارد اد“ تلم ناك ملف "عبس د اشمرا اك ىلادت نقرب ةسعسألا انريسةفر لوق_.؟برشم
 سَ شراع ن اسك ديس لايخ ال ضبا نيج هرئ) كعب اردا لسا اري نايسآ هرئز قد عدل 1 ترص( ةبب ضيا ماقمددلب تبر كس ارتو برق نبل (ربناكس صا كياوكمل انس

 ةروس م الصقر وا اجا صق ماتييرل ارومط اكروم ا تداع الط تن اردا «انازن مالك م هراربك ان مادي 2 ار يالاد ا قتلت بيجي برسم قس تررعح ءانزيت بايخساكاد الاي ركز تزيح ؛ركذ هل وزن تتر كدنوادط ري نلاروا هاو اكتنحم ى سنو ترطتو كروي تزنحص / ناي ين وتاركو تاز كس نارها يل ل ل ل ل ل لش هيقجد شاف. عبس كديقترب دا غرك هي لقت رض ايليا يتسبب قلعت
 هير شبت لش كانك نايبلتإلر نلت ناعم كسءاذقتا كس بولس ا كس
 تعبك روس ( بو «اللر ءزرسا دوس( زله ١ تازنأ روس( سو 6: ل هرقل ٌة روس ؛ كيس شراب اقم نارك السا ع
 ( م/م حلل رو روس ( ىه « 4 ر ضروس (رباس 11 آآط ةدوس هر
 (مهل ا هز )رت روس ( 40 “هز روج ةروس ( )7 « ه9 تارا وروم عج لد تاءاقمانلا هرلزجالنا هك
 (6/. 9 روس( مال سم تبايداذ ٌةدوح 91 « 49 ) مرش روس
 يمن لءر وزرجشمروس( لوزن ' ١٠م) تءارعا عبوس ( ل ؛ 0/0 ورقم مو يدر تا اقم ل نايس السلا نع
 : 9 0 (ب سر صوقؤروس
 مج طك دروس 16/1: اسس روس ( ممزس اه ل عروس عب ني لوق روس نإ ركذ ايلا هلع
 (رمج « رز ر تافاص ةروس عمم «مس) رايقة روس 'تيبلش لوقرو تلا نأيب اكالما ف
 (ا) ءايبنا ةروس( ١٠/1 مرتد وس ( ملا ات نركل آء روم بسلم نوقروسنلا هركزي اكس هلل
 (9 (مه) رابمت |ةروم سن )مم ةروس( نا « مهر نزلال اة روس تالقم ناركذ الس هع
 كر انك ولم هرضوب «لدق هرشن لاب «يوفان تف لأي نق ل صيت هزم ترازف وق هش
 نلتتبت ا اقمدرعتمالر تاك, ير « دا, رركن يم الاد حكي دوو ازوك سيح نش سد نيب رطل
 - بس رج أع ضمت ب عسس لع راوم لس سبت حس يك شم قاس لس تطلب و تحاضف ى منا كي ظافلا

 ىو فن نزمرل
520731-- 00177471 
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 نقلوياندبس' ةصقو هلو 5 وريطلاءايحإ كثي ورو طورغل ميهارنا ان وليس« ىلكامو
 يلم لا هجورخو ىعبلا هلتقو ملا 3ث هءامثإو ئسوهانديس لو طصقو

 و ٍقرفسلا يذ ةصقواهنم مالكلا ومو ةرجغلا دعمت هتيثو كانه دج زتو
 إ ةصقو شضيقلب ةدصقد ولاجو ترولاط ةدعق درهخلا رثوم قتلا كمت

 و اههنباميف واه نقلب ةصقو كلا ياما ةسّقو نكمل
 ديجترافكا هلك ىزلا نم دلو ةحاالخلا بع لسد دصقو ةكبلا كارما درمق
سفن اب اهتفرعم سيلا هذه نم ةوسعقملا سيلف ؛ليفلا بامر

 ”ةؤيمقملا لب اه

 واهيلع كلت مد! ةبوقعو ىماعملاو كرشلاٍةَماَّخو ىلا عماسا نه ذ/لاقتنإ

 مه ال جوؤع هييانع ٌموهطو كلاعت لد ! رصنب نيصليخملا انتل
 جحش سس ااا

 ارواح انطراقتلا ترو ره هنس ربل يادي هار ند لو 1معرصم نيب ( رز انلاط ءاقلا .بسراشل

 .انديرعلا لا ماقو قب للا  لوسر عجب لش . اراب تبل« نر كوكس سرسدد كيوت
 دك ليما ف قيد « نيكد تسكن زوكه نيد 'وظاثم تدوم ليل ميار ترصد دهر

 اشتمل لش ابرد ركثنا < لابس ل مال ئومدتستوا «رصق اك مال ايل سو رتصضعو ا ءانركئذ

 كأ تفرد ليك اعبلاو تالا يوددا انرك اكفني « اند رازفركن ورجح رك تقربت يزال

 المال لعيؤزم ترضخ «ردقاك نك زذ سا[ ل رسا ىفسرو )نخب سد لسا دوا ١ انهكمو نشير

 ود ناروا« صن كفيك ب اهماددا نلررقلاوز ١ سيقلل «تولاوو تولاطروا انركتاقال رض يرزمح

 رولر هقاك لولوي نييك سعيك تررنعتروإ «رصق اكدولاو غراب هدا ءامت ايكعازن مجاب نووي جق ار وضخ

 نردا يرث رسقمر مرن وصق مامن » سبل (دقاو اك ضر اوصارو) تاكد يبخ نراك كتبه /(نضوم لإ

 ل اععروا كرش نيسذ كددولاو لص تدنن لعب رووصقمإلب لاووب ليماع كلا# سس تادقاد نا

 وتل هس نييعلتروإ نرط كا دنوالض باذعب ىئاعشو كرض لب دعها نوبل فتن ن اع ل نادم

 هر شش 2 امايد نايسد نرد حو نكمسع تيانعاك

 || )0١11( ثعبول روم جكس 01١ )تافاصؤروسولا“  سدب.ر هرقل ء روس لع (::همر نقب عروس جلس

 (م /1) ل ٌةروس ( مو ءح) ص صت عروس ف

 نقر يخلو اير هرج اع_مل طين تركي لبق رس زكا راثلا تورد ,لوق هك
 يلب نك مغ هير عكار مال هليلع يوم تيرمح لا ارك هيلع تران طلو توتر الا ريجج

 الكاجو ضجل ؛رايبخ ور لع ز وكمال ب للاذا إب مارق بذاك ير جامو لأ لت يكو للوالي
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 - ينركذ لازما روا يصر نررطيكب ولطم تب رعئرم تزعم اذارف لاف تدددم اك اكزاببي طم سمرا حرقت رولطم هللا تت لكل شرط لأ مؤ دايلس ى ام ترص كر جك دل 1_2 ب سس حجج آل :
 22: ةداراسدلا كال لايف لئن الج هيشس ام ثا كداسرما جشمولا اهم مالنا راسو هلوق هك 1 ميم ر ري نسمل نكلو ل الاومو + رش جام ني | اري ىوعراتل هس
 ا عاق اسكن راب تاذوتدي لذا تضم الاكل ادت نتا يا تبل 02 "انس كج ياو نزحالب مالك نيكس ب عرظت نيتك انس مالتسور تنمو نرمذس ما دلع تنصل
 د. قلز د جم تاز قا ككالاع عبر عبتسم كرا ريدا لاعن لت حررت لع توا سكب جبس
 ناووربت سلا ييكضضؤردا اك بلر اب لل انس * قدماي "بج مالي ئومكع ايل قس بجد ذل محا مايا "تسدسس تاويعا لسا د حي نورت رسم دوو يركا كييووبتسيف كراع الإ لكس ساي

 -_ مك ةنع مال اكشن هسسالاب ليا كيا بادو! تبر لدعم كلف تك نوب كيدزن سد هدايذ سناج كريزعا دو عكر سر الوب تشل كري البقايا مت لورد ا سيمت سك ل ازاآ تدلك لا انج سني لوب انا ثربآ دوا بوبا تم ا
 ( عموم هرمز ل طروس حلل نود اريددزيتبانوس نلح مس“: تيكاروس 0ك عم نور رف ردح هث
 نيطؤروس لل بو مر شل وروسولع و « سر نوم ل وبس 6 متروس هل 67/1 تيكا مدس هلك( سي ةز تبة وس هلل“ (39 « م تيك روس كلل
 مد عبتتاشر الذات ل ارت نت رن [ككوج روس ل ادوهتتملا لب ل وق ل
 - لاا ضلوا ريت ايف ة دك يي زرتابسدا هر كيتام لالا داس[ م كدت قف اكو
 ايقنت مدور عرايس نكطج ناري زا لسبب لقال ل هطديالاور اتضفاو كملف ما يشكل وكل ولاو نايا تضادايدما تيفو تاب قت 0 نمل تدحسا رام رت اداوكل ده يرييد لس ئركرو تدك مو حلا نها ءاجْو كذا
 ناقل تجمد بجروا بس اركض سلط. ناوت لب يسوي ليل ادإب كام اخ الالف دج عرف دن ار كس هانم بج لد آ- تسلسل ار ذيو تحضن لم نيل و لوب مواسم
 (رئاوف راكم رربجني فب لانس ريا دع اسكر سل سكى ءارو ارز ثردوا دع | لمدتجاك مولا ) طوف نع لح وكل هعردا وب خف )و للم هر آم ردم لا صح ا صارت : مكن رق تقيقكا ىف - كان ثور نر سما [ئبطو ىل تامل ولم سس لرايظف ارسم
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 1 اس

 ”سلا الث يزحعو ناشالا توم ةايفيكهلعبامو توهلا نم هُساشَأَح كو دقو
 جدعلا طم شاملَو لقو با نعل !ةاككالم يوهظو توبلا نحب هياعرانلاو نجلا ُضْرَعو
 موجام و سوجاي حررخو ضرمالا ةباد ورخو ِللاَجاللا جورخو ئليع لوزن نم

 زكا تسايق دعاسض» لوازم هتمالع طرف عجب طآرشا ءامااكي مر قع ب تال
 دها تيغيكلت ومن اسنا ست اهقاو كسددب هس اروا توم ادت تح اا فوكو وا متت
 [71ا/ ل وحش لس باذع دوا ' انركذع اسوي نهد تنخرعإ كس تنوع رو ”مئاعال رايب كرد ثنو سسك
 دعا شرالا باد: لاجو ردا « لوزن تنلاسأ اكمال ل ايلع سيت رزعتيس لذ تم اق الط تايارفرلذسا

 1 حارتكا - روبل اك نجا عرج
 ىرابداشرا سلبت روس يع لا ٌةزجكد ئم وف

 طه مربا سائد جبع انجب تطمن« 20 نر
 نريد كار اءدناه ساب بكد ا' ك2 زد ناشر لدي كرولا لشفلا و هدر
 راجل اداج الج لاب د لا ىدآ يك ئايردا ه كرها
 لدا 1 اوس رمخ 53 كد ترس راددإ ريق ذل ايصدنج نيك بج كرب سكي كى اوت نتج

 نابكر دا نزلا عر ح اك اهنيك لو ساوعرب نانا حقوبلسا كد وج لرش فود روس دازناو شوج
 -لولواني

 - تجد اشر اى اتق حرش نئوم روس لج لا ريطرازلاو ,ل وش
 ماشسدا علنا نينو سير لأم عضو واط اهريعْ وسمي نأ
 يرو كس ونغات تاج ايد العكد وكلا ماش كس ماج انك لاو نو كس رسايق و لضر جا ناك ال طر زور ل
 1 عراك اك ستر امس ثيم داعا اوبلاعال خرب ماع - اهب 4 هزم هلا اكتبازع كلو ذآ ا
 (ٌاوف ) تباتاجايك ضم ماشمو عد اذور ان اصل اكتنج تتلس ستل#/ ريدا عر ذود ةشمأس

 - تسداشراالت زعلا بررشلا لي لاول م وسيع 'رلا بازمل 1” ال روبظو ملوق

 انرفاك بت /لعبتن اح تنقو سديد وق ركارو» نيكي لما نَا كوت نإ ىو
 دوا كب كناددا بضم لسنا نإ تس دا تشير ل نا باَدعا”ؤ ود مر ابذ او ”مهطجو

 2 دج باز ض َك

 ندوع )م شرالا باد حمر كذ ىرذعو ع ىذلا ىسراؤلا لصا ىف سنا نع
 م هج حشو هدص : د وعض
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 ريا زوفلاوردا رش لو رزقنا لولا
 - تمداشمرا داش ادت نئادث نيف ةدوسصب لاف الدنا لوف
 3 ناز لقوم مح سكب وفن وق محل سابع تحس تك كيدز ابتمايقك رك ولكل تلد نك "نإ / #ن ناشن /مهايق ا. [ةرابودددا سطو ت زج يلد بسكردا كدب ردك بإب نوب رك امتنان دا هل كس ليما رما تبسط 1 رمترم لوا البشر عت كي .وركعرم لق لي لباس اك تمايق عيد تناشن ةوددا يس يامي و
 -مالسالا الا يكل لم اذان كيتد جرمبا عينعلو هي تقنو بيرعلارسك الدعد الك رم نيا مل زينا كوي ”ثشيرك او «سل وزنك السلا يل 2
 , كتسداشرا ال: در لب سكر قربوارزر له لك ةر وسيع لا شالا باد مل وف
 وكن شادبع الاب سار مانالادج يون اب ليس نارمروا / هي اريافس المدي إب ةدلرتصمرباتن كرب ل دعس راقت كن ل اراب الا سئ ن رت 2مم تن : 10 ءوواعوإ / م ىلا ىلع 00 تينروام لإ كر دعا منيل نيبال كير يابتم» 1 عداد
 هبال كوع لا 0 عير أسب الدب ند ' لا نضرصشيررلف لغد رز للاي“ هيو ركع د ناشن 1 ولكل وجي مىاوأ ولاد تاي 1 ردا هج كيدز تم أيتبارلا يركب سنو هع جدي تيافاك ايمانا
 اهرفالفامتج اصيلبق تنن اك امبءاو سانا لعرتبارلا عنورو ايررطلزرسمأ ولف اور تاينا لوا نا »
 - بير ذولا لاب زاكرق اهدي هد ان آت ضم دس تيب دريد يمل 1001001 ,ء نايس رزطعرد ا اسعالع زم تر تاسيس سالي لارسال رنا ثلا ليكت ياور اًهف مسن ه سرمد تزحف سا يطداد#ب ١ 4اسيرقإ الا

 - تسد |شسرا لهو اينب قر وصسلمب لا نواب هل
 هدردا نيترو نجي اهم لوكب جل يدار بوعلام 67 ع ايت ذا
 00 . ساد سيب نايا 1 ننس

 لة ليف سابع نيا ترطتتباب لكدارعت قادت د حن دالوا لكوني ضب .نج دوا نجا
 . تس ريو رصص ل اوف النا لكك سا مدل

 دوبلو ديدو خيرر يرو ورز هع دوورد هد 1ناكزي رول دج
 راسم دي ) نان دريل ل 16 عيار باح يدنا

 وتشكل ردا (ضي ورش اينوجا نو يرفق قلاوو رسما م قل لورن بيرق تم ايي
 عسب ند حذاسبددا ديم كبار زالوب م دصني « كلي هارب قفط مات تسب دل 1

 ايي يدأ

12117025001 --71 



 نار

 نعم حلاو نازديلاو بارجلاولاوسلاوّرشنلا ورشحلاو مايقلا ةزفلو نحصل !ًةزفنو
 || راثلا لها ٌماستتخاو ٌرانلإرافلأ !لوخدو ةكرلا نينموملا ل وخد لامشماو نيملاب اعلا
 ٌصاٍصتخا راّمعب ميؤحب صلو لمعلا يطعن راكلا و مؤدب اميف نيعوبتملا و نينعب تلا نم
 ْ مملاو لالتكل او لسالُسلا نع بين عتلا اولا نأقلتو لوز علا يقرب نامالا لهز

 يباللإوانيدملا معاطتلا و رلبألا روم او روحا نم ييعنتل عاود د - عؤلاو ناقد
 تقادتف بولقلل ٌطِنِفُم يطبع جم ويب اهيذ ةنجلا له ةحبصو عابره ءاضلاو ةرعانلا
 اهيولسأ ءاضتنا بسعب ٍليصفت و ىلامجاب ٍجفلتخ روش ىف ٌصصِقلا ه نه

 | [نتجاب ماصتخا لامع امان ةفمص ع قوت _ وزارت نازي . توم. طيبج قتلا ءانككوحرتررادإلا قنا
 | 20 مك م قرط /ى داب لغو لآغ ١ ريفر رشم عت لتتلس انوه ال عررط حرطردا نيل و
 ا مصقق يروق / تروا ريفس دارو رج . ماناكتفيد ليا كم «زيوت مولر .دادددب قانخ
 - مدن هقكأن ساب قليب مالم «بب وفرع طيب ءلأروخ متل نب محطم سرب عير اا. لح
 روالشييل لشوإ لب ايا ل اداكل اع ةهان روا / نايم «بادتو لاوس شاور وص, نر وصر زا. ا مسضعرت
 دوا ؛راوكاج ب اهلورلقسروا لواوشم لض نوي ز وردوا ءانرب لاو لج خر زوداكر افكر وا له تنجالن ينم
 راييد/ن ييطثومر وإ انرك رم الل تنعلوأ ريو و بلا لل" يآ دقارأكلا كس 2 را ءاناككسرسود كيا
 اوبل حك / إب مركا وع املووك «قوط « أي رطب نجل باذع كس عرمط حرطر وا انو ضم نرشس ىرندادخ
 واوا هرغاذ هس ابلرروا ف اهكراوئشؤفروا لرجنروا روصقو روع نحل عراولا ل تدنج ساتر دا / موق
 وانتقال بولص كس نا لع لورق يسنلشتو كل وصلن ٠ ؛ سبت ادور جاب ل ويتطوا ليئروع لاعب
 ديال اب مس. ٍقلط فتم اليصفت لاما لام بسم
 - بالا دداشرا ضرره روسمسجب نو نعسلا وفن و ل هق  جيرثذ
 نزة نوب لودر شرب سدس لم ةلدس» ل ضصرلاو تاونتلا ف عرف نصر وصلا لغو
 راباهضولب لك بواب ياهل وول كم ايتام 11 ىو 20

 - 2و تر ثرى ايد سلك درفت نوم |
 هرم دنزرب لإ امألا رشا بس ثمل كوبر وص نلت رموو 50 214 دز نيققكو العدل

 نفل ارؤو هرطلإ « تاج ”ئراط تضيكال الدبر اود كن ادت كرم عروا ككل امد
 موب د انواو وشراب ردا كل كابا لبناو ترط ثايب ا حاورا كن وعر مست اكو

 يوكل رن نيني
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 اه 5

 رداد رراال انتو كرايترفلا ليافازلا ةرعسسيلج الا تازيملاو ىلوق
 قربك كرش لوترور + زك سور َوْلاَو
 هو دج ذو عرراج لابغاو ردك ل اعا كمن جاكي ماعد نزواكل اا كبس لد كس تمايق نب
 ْ ش - كيسدادخ و راخ هو إبر اكلي ن زو اكن دو! (يؤ بايك
 ش - جداشرا الأرب لعن تادش قاتشن» روسي الا لاعال ا فعشلغاو مل وط
 لامس سقس تدك داداع الوتس. لاسر ثم اج تزيل ن1 نانا
 ردام ارفف صايكسد#و تيلي ارشد »باح ناس ارو شكد نماءأَو ا|نووتسل ال بلي
 تي يراك هدوماس دكر لل يام ذل اعااك ما لوك أرب طور وع ادي نزف مرت

 سلا ار دوا توع '
 - يرد اسر الل الع لرتلا شورفن عروب الا دانلا لبا م افنخ او هلو
 كاولسدأ قلافدريوكلاد ظدابجرازب رج. ٌبرَيلاد أرَ ا ا ا ل
 تريك كي مرج علقنتوا بانع كسريكم اداري ه كاَبشمألامٍْمْطَم
 اكبرداقإ ذالع افك ب لوتردا تسي تبدوا ح لوداددب امنع حرمك ودازج ]اكو باس عقودا
 هك ىرابواشا كركر ماضخا الن يناتد نيو ارب صور وس
 - اكلوخنوم ضر انركأ نكتتج لوب كيف تن! ع 1 هراثا لبا ماع أ كلذ نر
 هي - يرام ايياوحوإب نان الجت سرسود ليا سقت فال /عيرطايكت اقم تاب راقب ب
 سنقل انك بشرو لم ير هيي نيل
 .كرواشردا اك العوم قل لبر وسمي ذلا ساقتخاو لوف

 كلاود نط برغي ل يونا نر س نم هتك 0 ةرئانابيئذ اروبا دم
 نطويدح ر ارو كسير سيك ارو كنج شاش اشبند ا هزناتوهت نوم هرب لس نيم
 .لاشمد طب تصدع نيكد +لابغت ضرر ادط تاظ هل كر
 ش - تب داثسات بإب ل برع ض نزلت ةروسرا
 لك شاه كو لور نر شا تر تا هدد نإ 0 نال و يكس مت 0

 هع كش امر مورغتنؤب يدا كددو نر شفع تور ىرابيو كهل اوت وردت وم بي
 دشماب راب تسودو ند لوي
 دشماب م لايهلابد قف سب

 72200 د م ا د مس مسمي سو ميس سيسي ساس
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 رام

 -لإ افريقي زلابلا
 طبت لسرطت ل] وسر نذ ثيداعالا ضجلى ءاجو
 ءامطيبلا ينحف حتما ٍلملاب تع .. لاق سك
 مرتااكت اعاطلا قادم يف سلا, سلبي
 اب تلا ل أتي صخر رزع لك اهني لي تاابرلا
 يفينكابو ايداؤلاو بتللاو نييضلاو ىوقل
 يقرر طر ثلا تاو كب اهب جلع ابن نم انرلام
 لاهباو لرشلار ا نب رطاراوخ طاق
 وابل او اضيبلابو ةدسافلا مسلاو للا

 نم يف بريال اواي تين ادصاقملاو ار
 - ماش او بامر قل قحلا منا لأ

 ب مز ةيفينحم | دما اب تعب مءيلعملل! ىلصدن] ماقدخالا ثحابم 3 ةييلكل ١و
 مومل!ص يمن ىوس لقاسلا كلت تاه فرييغتلا مدعو دلملا كلت ع ارش

 اموغنو يادي يبشلاو تاتيقوشلا ٍةدايزو

 .أ| لج (هلبار نينيردم ل كرعرطا لشفط السن كلم ريك ساق اعل ككماحا ثحارم د هير
 ْ لاخلا ا ا لورا لولا
 ْش -كوضلدابر ارددعو تائه اروا عاب صخري ىروف

 رثناو# بحاص» اش ينس ماب حام هاشورط نرش اقم لسا لا جفين دامب ,ل يق « رشق

 يح اثطاو ..عزتالاو نرى رعد بسر وار لقسل | ملسكو
 < اكدر ثييرع هس اربع يدل لش ضابع نب شنادبع تر ضعت (ى نئأذ)
 لن لوثر بم .اهكايكت ل اير س ماسح: لوس / يقل رف ١ ىا مك, لرش لش هل كلل يق : لاق
 الا يط مياه .,ايارسف ؟ تبايابب نيداضودلرظ١ ١ وح ايفيفك :لاث ؟رثلا ل1 بحا نايدالا
 (اقيتل ا ووزعملا بدالا ىف كرالكب ؛طسوالاوريكلا ىف قار راب «رجار ات ناسآروا لجتتمي ابن جال
 < تالاف لوب رش نوممفعس ليه ذل باطلا دف بحاص هاش 4: دا ملف دب مل وش
 دك اديدج يلوم حبات تل تاقدااج توبنكوج عتاد لاذ ارك للا توف نم ندر رثك ةوبثلا نا معاد

2-0 121[.101025001.273 

 ءاقب
1-7 

- 

 || اياح_ ماك طش ) لص ترن البسي /ديه ثيدع ليا
 بكا تيكا وجو برز قشور ء يطع, ناس اوله
 وكت بليز ابع حرز اى لمارك بس يد ارشح
 يل كلر ذعر ضل ب اهتايلالو ابكر لوب ار
 دوا دربال ثيحضو ىوق س موق شب تضر

 ياك ب راح ريفينتوا هيث ةكسركل كمر اًكيب
 رامثدوا ماننال بار اوخ ليلعب لككاما ترم

 ©لافلاال م دساذ سو كلرحرما "لاب كلش
 دوا ضئروا يئلعوسرو 0-0 يدم تراطسدو»

 ْ قيادتي اههن بس ماق ارنب ىتهئر شرب نيتدصاقم هو

 ولاعب بشييكوسا اهنر لات لياتا صفو
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 0 ما باب سدا يد :تراناف ل امتطا ١ لاضاكد يا 2ث[ نائلم نات
 رو ساروا لشت_ركىدجاب بين كيا لي كيدام .ميشنت قطو يري رت لع ريك نو أنت اراب 0 2م كباباالاودلالاكا ما كذيو“ مؤ يرن نك
 تابت مالا كم بي شاملا ءيضرت_ركوظختكرياوض حراز | تاروهشملا نماكئاريعتو هرئاوش

 انغام اتوب ردد فيارب اكساجايي التل ١.. السواط اوعا ١ اقف قفا ويب نر لموم كيلوا تايدربب دزنم اشم وا رووغح كس داتا ةيلداطا ت ايبيدبلاب قتال
 لالوا تاجوج رود لكل اب لى بمذ هيب كارب نيف ( شيب ياورط لش ادب اهتدش
 ىف كببؤ سا« شاووجتسرو لأب لوما ل. (تفعاوم اهي اك ف مرنع قر وججشما ماطالا
 توبورمددي سل دج كب تاجر طالتخا ليل ويباور ال. .ياوع دج لب هيي ل كلم ايم ايساععارقل
 يوتررع_ نر لضيتفت ماه ارججت وارد بنام لكو كلفنا خر رت انت كالا يعشق
 سجن ولدنا لب وب نفاوم كروارق كاك سايس فرس ن الا و جاك ادد هّريتث اهنا
 ركل ن اما بنالد تضر قئاوك وو لل قاب ًأنكدع نال لع مررت اناث دازعانا

 رم نتبع طوعا ماا ددا كتب ركريلاءىك شلي بدلك نلابربالم نونا ليتيلا

 قدرك دج تورنت لعن تبس لوم ليم كير .. لالض هلم ن ىنلا ف كك رنعل ان لدا
 ايررلؤ اضااكن ا يب 2سم ذاضا لباق م اكحارجرد ا كيس . جعييشمندوإ ىلا

 تلف ليس جمسمروم ٠١ ض1 ي تاقواابادها ( ب

 ثباتاجابكيي تقو سال هيب_انكل الرسم ارب ىوام د دا بل ام ظييا لا يزف ساه هد لإ
 ا ل ديل لاقن نالش اع ك

 تما كراس ةيليم ! نول رادع لل لسور رع رترا لصروح كج مال د ايلع ممر » تزد بع
 تك ىو نك 1م بل ام نيمو رك ديك لف ياي ل نون رع وت دارغ هاي « تسرب ب اب كس
 اجرك نيل رست كدي الدر سددا لب دبه ال كيا بس لي نيد لوص» مالا ميكو ايا همع
 كوز اهاياز هت هدأ ( مالسلا عرعر حروف ترطت ول مي ادب | تيرم لس ىكا
 »م * نوربعا) مكر اثاو ٌةرعاوّرما

 10022-ع]ز 5121: 510256011



 رام

 و ملسو هيلع مد !ىلصى لل ةرضع برعلا ِّ ٌرُثتا لاعتو هدا هلا دارا
 اول موس ؛طعلسو هيلع مثال ] ىلص تونر هي دام نركت نإ مزلف برحلاب ميلاقالا تاس كري
 ماداعو
 كاز سقم ل لكي طرطلا لمار زهخ برك ركلاي ككل نس تاجر ايارفهذارابدا ١دهجترت | رم
 و[ داوماكى ربع تيعبرشرك ا وب اىر ور السما سل ذ كسر طر م لاق ا مات ايه ركللادوا كلذ

3 1 9 0 
 تاجا تاي ررع تاداع

 -, ياي ثأف لولو كنار سا سل بلزططا جس بحاصمو !شسإلا نوت نا مزلف ملوق
 لا ئاتكيةرعاو دلع لع ملا يذلا م مالا
 عبو مكرمو ةرشارلا بدلا ىلا ادق كري نا
 الا بارو ايفر اوج لزم مرتي مريم ام
 عمارخ ملل ديل ىق ل وةوجو قالا ل مفيد
 مف مامالا اب نال كلذو “ل انلل تجرخا
 . ةروصكر فمما ةرماهنم ّلاتيرل
 متولرشودا نركك نا بجو ككذكن الاذاو

 وامن قالا لب ال قبلا ببزملا ةلزشموبا
 تاقافلرالاو مدلا نإضوقرلعا / م

 اًيييرم اننا ليك مرنم زكام اعريذ اينو
 تيطلتا لا لعمال الرحيق شال كلغ خر اتا ىلع
 رنه ليشكل وار صقر ا لوا موق لك ىلارمالا

 موف لك عابر طيز ملا اف و الصأ عيرشتلا ةرث
 (واجلطاعالال وبر كن لعب مالك رايد
 مس اهدا نيابتو مجاري نمالسخا لع مرلعاو
 جهلشر اور نخةاورلارومت جد قو نتم اك
 دولتك ارش ليظاز ةرواو
 و ٌهمدبا الا يرخالادايقن ا نر الا ركالاو
 حقلرشلا ىف حّتو اركاربلا ىنها ركل وطلال جدو

 ناك ايانرك م برد كيال دق ماتم انور

 اكس وفن ككل لع خرط تسل واموت ادع كاكا هيلترم
 للانبكاضعاةراززنوكرج رك تللاو ىلا 'سركر كرت
 كثار سد الجهات روتكارور #رئأ جام او ماقبل
 < "باع كي اليسم لوتس بسر تمت ”لئاقراب لوق

 كدضا ور ات يول شلك ارك ب رورطوق هج تاب ي بج

 قبردلزنب غل سمج مارا ل. كسل ورعشم اب كس ميا

 وبازفاوماس تاقانراو ليس مرق ىلا تحلم ودا در يركن
 رك ظ وكله دايز ىلاعاكم وق كسا تبي كل ورساور لضاسروا
 9م لباد ورك تينا سا ركل م
 لس تازوماب ةاعابدرا دريس ىاركت ناعم وقس
 السواس عزم ناك رشة سكك اب ايدك ا
 2117101 تاداعو تالام لس مقرر كنا ردا
 تلاهرداتادار كا وبكم لررغ عيون شد اك اره قلد كس
 هدد اورو اب ست التخا كب باطروإر تكل امال
 وق كج اء مح تبادر كت ينال ا|نرمةاور مات بج اج

 مله بلتوب ادا ذكاروا ؛وبةكسرالايخ يعترض رخل
 كدب حطم تلو هرسور ريل لس داو تدلي

 لع ىاوتصي رشد دوج وم لأ ترقو سا جا وبب ادرك ايدج ل رك ذورع ك ىن غل سبت
1471 411. 10105957104--0 
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 نارش عومجللا ترظناذاو

 ( الطريقب)
 «/داكشسلا وذو ماتا كرتلاور خا
 عاووحل اعلم اة م ا ملاعتر شلاراما اهلخر جاب د
 روت ندورعملاب ميرعأ اذا سانلل زرت ن لاو
0 0 
 اذ امإ اف لوتتل بر رعيشم ني جاور لاور لع
 داود تل سلا ماقال يبى اسي اهل اع

 رسم او اهتلدر لاوزمٍر يد ىطقث سي
 الذ يسكت نب مكر يظر دا لس ىلا |
 عكا لزنو هربيرتيت زرعة ليد ارجل كرك

 برعلا لطب خمر د ىف لير الا حب ل طابل غي الا

 طابت رو بارصار مسير يطرشنا ل بلا

 اس خم رو ب رمل ب نييللا يم
 مشل ابنا عا رشدل و الم البلا

 د 0( داعو برعلاموسُر تلفخالو ةّيفينعل ةلملا

 اًبسوكحلكن تققحت يوستلاو السصالاَةِلزنمب ذل ءاسو هيلعرثر ! ىلصرييرشت
 ليسوط مالكلا ل يصف و ؟سلصم يل ورم لكل تدلي

 اهجايوف تونر شرب هكر وكت لار ايو موس كس لول دفا م اكاجي فطسرل قرا همر 4

 ١ بسعازوة لع لرقم ؤ لإ ان ا هكر تراك يك 42 0

 - تب لو تريل يغفل سا «اكنركل ادا | ملاين ىسكر دل يوما ||

 0000 عحعيف رش
 اك لوي لن ومسار تأ اةموروت صال بلارطلا دج بح اصءاثس ال١ ترطلاذاو ءلوق

 ملف يلب اهلا لب! اع ريع نفالا باب + نوصوم سر ثواب تاسابتق ادنج بسام ئاو
 ١# ل ل ايرف رحت ف ليز لس ” سور عري لص ثلا

 رك

 تلت

 وركز يطرأ حثا / نع خلد هس

 والاد هلا مث سل حم كيابب شح لباروا
 روا انركرود الا اك ب ةسرطلا بج ل صاد
 ورارما وكن ١ + | اهطركارج هدرك اا 2 كس نول
 موت اذ لربوكل ومر بارت كن اروار كتملا نعى نو
 ئاسا نقرمرب لاوز ك لودر نؤور نا
 لكاكركات سو لعام تدوم حبر ى د. رك يوت يلا
 | ناك اف سسك راسم رقاب ىراس ص وكت (نيظذاع

 « كوبر نو سلرس لن ابا كرب لأب لررمتت
 ترادددل لدم لأ اينو ماتو ايكلز انزل نساردا

 كراع م اترهلرذ < ناروا كن وتنفدم ل ونور مولر
 | ٠ لون السا



 ريكا وعلا دورا يشم رزعا ريغتلا ضورلا

 | نال داق تاوانرلروفب نقم دس ملل دو تيل شور | رطو لص رثط لور :سرظ قاوم رار رت كار

 ىب قلا منتسب نيزلاكدجلالا لامألوا نقل يسرع
 دهاقم ابايل مالصا ,تيفبك اش او دلرشل أ

 'رللا ماكاو رييستلاو عب رشرالا باب ىف 5: روكملا

 .ةيفينل راب فجل مسكر يرشد ا لصد عا
 رع اشاد ارفلرحت ل اذا و اهجوكيماقال يليعامسالا
 ؟يسارا كسا لع ”كاهش دق ككذد ؛ ف

 فت لوصا نوككت ١ بجو لل ةظرغالا نايالد

 ثبلاذا ىذل اذا ةررقم |يتنسو يلم د دا
 ا رريقتل جن لف ةدخار دهس سيقل هذ موق لا

 مي وقنا رولا دال | هير بجاولا لب اميلي دبتو

 1 - م تابتالاريعحشاو

 ليما عنان اور ارق ليغ اهساونب ن او
 لفنان سور كد بعد نإ ىلا يل شل لكك لاف اذ
 عرشو لمأو علق رس اكد | كارب ءايشماارف
 ّر اهو باونلا بيسو كاثوالاّةز اع

 بطظورسافلاب ميما التخاو رز طا لارف

 اه اذه سرشلا ثعفطكلاو ليطلاو لبا
0 

 ابن نايا يف م تا ليغ -

 نم وا مااا, بلع ليك ايما نابل اهذاوم
 ارافاو) اًنيلرت اب ناياءو هاقيارشارئاوش

 رلاطبالع لجو را ١ .زئفكلاو لرشلار ىشن نعور
 ابيار ن يبث ابريأو تاداعلا باي نغ نإليو

 وو موسما لئازخ نعي زكام ات وركو

 نالاو دك الاب ربا و ةدس ا نعلا مثوسيرلا نع

 ةرتفلا ىل تارث ,تلمجرد | عيلص ! -لُج# نع

 نأ داضل اسمو مل يقم

 تام وبطل كيس نتركقبقك ل تالاع كس وسع
 سرك حراس ا لسا اساء ضد داءاكتمسلر شاك ٍبآ

 باموتهب هترصو لرصاقم هي ارك فايرو دكريف
 م اووس فر ول لي ترل مالح ادوارسلو يرش

 ْ / نراك اسكر اسازيطج ل شون ل
 و الط اليصركروأ ىلاساوا كراروو

 ىروزصوق هيي لاعب ج”ماما كسا علم هاتر زوق
 | درهيرقم قلع اكراروا مس لوما تماس

 كل رط ريع لي نبي ث وتب منوق ىلا ىن بج كري

 ف فانغ لاب دانا نع بل تررضر خضار قاب
 ردا نبق كل وتس رطل سنن وكل كرك
 ثيا لي ماو تب نكي تب ري ناهس نإ

 تيلرشىاروا تبسرةح اهات دكت يبل غامإ بإ
 يرعب ايه ورك كرار مف تباثيب
 وا لزمج اىكتس ليدل تتاررساز يب

 سا ايلا كو كلود درو| وبو رك لرن 0 نب

 : ررظل ركب تئديك اس كوش قيم سبل
 زي يي ددا اين برارخ نير مس حو سا ل

 د كسروا لص لوو ' أوم طولك اسك طخ
 النول سبل ابق نب ايكو جزل
 !ارف ثوعبح ل ل عررلصا كل ويم[ زطروإ كسر
 لو تي ضرو ١ ايلروط لفت يدلرش كنان بك

 9 اعلر لابوكسااي اب قلم هش زيفح نفاوم ع لأم

 اقع اااب لش اضوكا لاب لاراب نير كرت رج
 العن ملكور اوم اهون ارك كافرا وب
 اينززتت نوما ير تنزل ناب عرطرم ناييرو
 مات اة ديرو ا ايلا 1 تجاروا كساع

 100122-عل71 2121:1025 820177
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 50 هوكي يدرك ايو هزاتورتوكان ١ كس . نيد مقسم اورشارفف رب كوتا ترزتف دامز لك اي لما لاسم جددا كذب تف تن اكاد يطمع ابداع ا
  اهكوتتتسئروروا لكم اضن اكاد ضار

 ناري كعب ياك نارك لس يكول نا
 2 هس اد

 اهب لوم رياهناق تب انج لستم بكيت راج تدع
 بوزن قداس عبروا ننزل ة الز ان بيث اروا
 : || سواه كارت ك دذ لع تايظتت ف لتت تيل اجلا تادنجتلاعاولاب نوشنت كلب ايلا لبا نال جيو رك  لصاع اذوب انزلت اكتعا شرهسوا كة ددذورال ريم ا ىفراوجلا ناكو يلب الا( م روش ام مزيهت لوثر نش تيلاج ردح ليتر ودامت كادر يبات

 ب ىدعتو مث سب رمازمالإب كادوا هرضد توا سما , نائب ع عب مارال مرام هو' لي تالامذوا توفو تانلاكم احلا نوير زا مها اعمد مبيع يطول لسلك وبضوا ترم نالطا ماكفا يلانل/ر تلد لي و؛مدانعاو ريرعو مج الطد م الد مج امام تد الضر وعدا ليال ل١ سس ناك قلو سم ال وجد ايعاو م الود مسابلو مرش مب 1 ليتر نيعم كل رطل نيكس ايجار جنو كرت ولع ن وبول قدلاتم نسمات اكد ور بن لك اريل دب ةيط كس باب غيل ليم اسانردا مليصو نال ميتا زاسنم لع ليغاس اون ناد الجوي ل اوم لعل كو شوو روط هن تايديب ند تبادبلا هيلااهلا ريع تارعيبطلا َللاقر يف نزلا روا لضرطخ ا نام وجب كلا (هتارلا اند قو كك ال كرت ,يملا لت مج اربا ند يقل لعاذفا/و
 ل رجازم م تنا/دإم ريقو تاوثالاو ت اهحالاو
 ىو انن ستر زنوإ تءادق» تيد« صاهقميجب | تايرقكدةماسقلاو تايدلا» صارتعلالم يلام |

 و شار فرك لب 1-2 ل يباب اكا
 ميكى ناسلالا لاكن نا ميرنع مولعملا ناد
 باولا نت او هرويثى قفا و ربتلو براصو
 ام تب انها راسل ىلاز يو 5 رابط قد الأ
 مف ناكو ةالكزلاو ةولصلا متاكد مدع لوقت
 سيل نن الو سمت ل ردزت ىلارفل | نس وعلا

 ( اللوبزإ» كداب سيت طيو» مرسل ايكرؤطا خرم ميت |. رح_يمعشنلا ولم ا يق ناك ايف ملا دنع 35 كاذبا وطرب توب رلمؤ رئت الام اداب | قرط ماع ازد مج كيش لارثاس - اهني در/ل رق لبوكقئاركوروازران نس . اهنطاوضواو زكزلاو و ةلصلااوكت :لوقاوإ سم مار لىريطدروارساف راكت دوا سرح ..| ١زل اكو ايلرلاو ةدسافلا تاعاكتلاوانزلا ايدي تلد هوز رو ىت كيس كراكيب الضان | و بهلاو سلب ماطتاو قوضلا يد نك تاكو مطءزب  علارلاو ثمل اثلا قلفترالا مولع | الدنا محد رز كس لوقتطلس/ مدرو نارداددا | مملة رس الانيمي تظدد ةقرس اد نزلا لع



 لويس

 ليلو كاو ةركرلاو مصلاو ٍقولصلاو قراهللا نم تاو احل ىف َةقو ناكل قف ةلمجلامو
 .لوخدو اهرثكا ف ٍةفرعملا هدع ببساهيف س'انلا ٍنالدنإو اهتبلق ىف لهاشلا نم ”مظعمشوتف
 انيأواه م1 ماقتساقحاما ٌوُسو اهنموسلا ةلع نازقلا طقسا اهذ ديه اجلا لها تانيرحت
 سم ال ماكحا تتخا اًضياووتعو لعن ماولاوأةئاض موسر يذم و ناكل ةن لزةمل يبات
 رئابكلا افا بإبلا!دلهنم كد واهتق وواهدو حوامل وصا”يظحلا نازىقلا طّصف ٍةينديلا
 سس ااا ااا رش اقضلا نم اريك
 نااار مروف لكلا شور ركذ دا 2 ةالز هود «زام' تاهطتارابع ماتين, همجرت
 لبا شرااروا قل تركن التخا مجاب لول تيققادان مير وا اه انام لب ارت شرار كس مال ركع
 توكل لاريي عر الصا كسركر ورك نب ماس نب كابن رق سيت ب لاو تايلر تيب
 ماه لضم تسايسزز اتاي حررط ىرب ند لي منو | مطله دان اصقن كيدي لزب رت« ايدك
 يناس ابدا كى دنردع ىرول لكن لاروا ايلاعبننمك/ل وصر عسر ل_رلظكن ]رق تح ليي وب لتشكل وب
 سس اسهديقب . كن ايبرئانصكسيردلرناب
 تاقداد بابسا موال اررفريلات كل كلر قاب كك | عررشل تارابعلا م طنط ب ذل لعبد هاقبلا
 اضقءاداوا تيبزطو تصضن'تاضم هراوآ ؟لاكراو طورط | باد ناكمالاو طورشلاو تاقدالاو بابسالا
 يو ى ها عمرو اي يبفموك ل تادابع م ل نير لراولق ءادتتلاو ءاوالا و تزعل اورتصثرلاو تايضم او

 ك-ماهق دور اكاد وب انكم  ايكاطيفنايسركن ارب طورشو ناكل | يرش وطورشلاو ناكر الإ نايس ىجاعلل ملط وضو
 2 ا لزم وورع ل | تاينب نيتلا م //دنو تارافك رجازعو ادددع رف
 مما ندا ككسدنب ارز مان ةلد وبان يكن الركن دردرذ | ةالطتإشسكلو مثالا حل ارذ لس بيببيزلاو بيزا

 - كس وب لكل ينتم نج ايد 1 | فكلما عاشنا ىف غلاب د لك مام كل ف لإ
 بغرب باغ ماتوكضاروا خس اليدين ينينع تلهروا »اضن اذيلرحكزمن اكاو بلك كمل ىلع يلو

 تءاشركت اقيم امل ناروانورف خس اتا كلل | لاتطبروجدلا تاذاوترال) نم ناك و يفلؤ غل ابو
 التاردا هل لاب وكلا بدت عكر موييوحروذ لاف غلب لس ل منتو رسافلا مسوس نم... نالاو يرماو يلع

 تالطبثن ادا ايد كورس ناريجتساف موهتجردا اؤرفركع | و ئربكلا ةذ الذل اب ماقد ميتييا لكي نع
 'بايءاص يدور ياس كلوت اسسادوا لاق اقرك مهر مارا 7 قسد نرد نوب م

 اراتيدلى قاشرين هوك لوباربل كدندارضرماكلج | ...١ ( سيان زيرشلا جد كوجرال
 «لضغنينحيو

 1 : ينور
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 رربعم
 هد! لوسراهلطشن < ءؤلصلا ةماقا ”ضفل اهيكركذو لاججلا قطب ٍقولصلا لماَسَركَدو |
 ةوكزلا لكاس ذو ٍتاقوالاو رقع امهجلاو يجامل ءانجو يا ذالابولسو هيلعدا لج

 ٌكيمنتملس و هيلع هثدا دسم املك اصتخالاب ايلا

 يعط ساب ا اكان لاس ابك 77 هجر

 مل قامت كال :لئام كركر وا ؛ىدتاقرداذو) تءاج' جاسر انب «ناذ ف ميشا ليششلا لوس لاف 1

 جار لصقل روي ن_ملكريلط طا لصالون كح
 نه فرك يزال تايبغتلا»بحاص ءاف رمح لا ايلمفف لوف يوت
 كلارا ايد رك يخالط وكت يودرشل ضر رهين_ال ادق قح | لضاوما . ربنا سبت كو ةدلرشسلا لص زخ ىل ثك
 لكايجاوبب متاع لاين ماسر كنج وكن ايب سد هم لئاقنمزغلاقاك يلوشلا لولا نال لع
 هد طاس سرك سرل عك لات ةيبس كداب داشمرا | لاعتنلا لاق لام“ بيل اراه يانا يم
 -باكراب لوق لاشع قا ا 2ع قزم ةزوخا د مالا ز* كاتو جؤلصلا وهام
 'قواتماق م اقا طنفل سبايس ةاكرل الو واصلاوبت) و عتوزلا اب إبانمو وو شلاو عيبا اسيذرج اذا

 ناري قلل ديظسو# ار كسرازابدج تيوتا هس وقل نورين لسنا نيبث بعاشمالا
 مر دب ًانركت عاشاروا ايو جاور نحس سا | مهصرلصتو يراولرل اودع نينو تاقوالا تيت
 نييتاقوا ري رت بروصقل اسجل ورا تس بينلاو ةعاجب ]ماديكجو نلاذالا حلرشلو قولها
 ديكاتاناذا رشم ز م تفضما ت/تءاعكر يدع نايت براوبالاه زي لكف/إ.رونغتو راسم او انىلا
 الاب قطاع كن اروا جازي ب يقرت «تعابجرما ايد لصفما ”عئاولا اب الو ةؤلصلاةماقال
 /ةونصتسماق ١ روما ماتيس هن ايارف نايب تاس ع | نيب ةؤلرل اواي نبك لركو ابا كلذ نع
 لوب 0 10000 1( تس نايب بج اولا سنياو يانا بجاولارإ,ة لاو بابعنلا
 ءاتيان بأ 1 حرا. حت كسب عكس ل نا - كلزريغ لا م اججارقا

 نيس فطر ازرخالار جاور طقم نار الرج اورها فوك ة ركز تاوملا با لع اش ( يت نايت نع
 يجن روتر نسل ايجس ]مح 7 يازذانايبت اسمك | رمد لص ىلا يلا راخا امن يثلاتاو
 كراذافا نرظاك سا ل ماكي بك ليتعلم نياذلاب اودَحنَق ١ -؛ لات ثييح ملتكرياع
 طركصول قثربل ريس ل نادك دري :ل هايف طع | لاسقو *ر معو 0 دعب نم
 نلوراتم لشبر اه مك ارسظروا «لدرركد | رحتي لتف ١ ريمرياب م وغلا ل باسم
 (مرتسر لاب ) كرلإ تيار كرنب اع «. مي لها
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 مه
 عمسسسسوب دهسا سد دسجح

 وو جاعتلاو ءاشلا ةروس ىف ثاريملاو رولا قو يامل َفةودحلاو اة ضتم ٌةضاوم فو
 امهريغو قالظناو ٍءاسنلاو ةنشلا ةروسؤ ٌقالطلا

 كسروررواشلافنا ةروص قب ةروماصردا ضر هوو روس جرد! «شرقب روش ايل ها ترو
 هرقل ع روس قالطو عراطزو 1١ ضن ان ةدومشيإ سرع «للرول غر وسو هدأ ةروسدو دعروا - شزفتمتاءاقم
 * .  سضورطو قالطُم_روسوا راش روسو
 ابو 9 ءززن روش ( رون“ زنا 4 لوو 19١“ ) نكن لع «مل) كلك سدس رقه هل (مع ؛مسذ تايك هلل
 ( راح كررت عبو عمم رنج إ9 كالا ر نق عرزل مرسبر مش نار هك ل نمو هلل جو
 بش ل ا ا ١1 يقلل ل رع
 مهقوزايزفماسلاكب الم ىريلعش سكر غل اشم ل نا ورفسلا ىف 'ةرلصلا لوري طرشدا لسن قق ل اشم
 راب: تنحل دب ماليا ليا س إيفا جبان. "نساني او ركب لخير انرنزفسل
 .كب لزمن لطم ابماليكد نارب لال يتاصزباو دج ةسمجلوا نا نيب
 كم نيعرقتم نري اضياو نيدت كررت لوصايك لرب .. قلع لصوماابعورفو املوصا نورتو اهحانعيا نعش
 ولا مبج”داىراب لوق ل اع كم لوب ل باع هس دوت... كاوترشلا لاق لانم ني ففتملا رتل كري
 خيارا ل دوا كلير وينيك فردها مال ولرصررقوكران الإ كرت أو مج واضاف قولصلالإ مفاد
 : - كك ونفي دعا دكر 2 للم او مياهنا

 انايباذ ب نرص نحيل ل ضن نير نت سبل ؟ككرئاارعمط يضم طقفو املا لاسا و ازعم للا نا
 ناسيرع لور جروا « عير الودع لماإي ب. هانسف ]لا لاو .ازلوازللا اذلواذل ضو ريصولاو

 يروا عبفارلا عبق فمما لارا تس كدب و حس نير شوا ةرعشبطولو عن ىمسفكرلو قفار

 ار سافاهت واي سريا ود كيادك ب السئ فرصا عرعر ج زك جمزسوإ سارا عبر سرس مالو
 7 1 < اهرورطانركساكرسس دهب. ايات ساونا مع ارق لع عزت اد مله اقاو ميا
 اكرفازباطكسءاوق ناروا عرشاكل اوقا ثبباذ كنز نا كلذ نك لبقا قرصا او ءابقفلا نمانكرخأتما
 'تبكسا ذوب لام تدرومت | نري فاتن انظف ١ كلة زنو رابكن وعض اهنم تبن وو لملم
 0 تابكبف اذ ىك . اههفل/) ترتبت و راس ىكرخا نويفغ نوفل
 لويتيسمدونمأوا دن دش سلب لب فر عب كاك مايإبذاو قاروارازصلا

 - لايللوا تيد لؤغاشانلاروا ليف اشس ل ومت
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 : ليغ

 هنا لثم كلذورخأ مشعل انف ةمالا عيمجدُم ضاؤ جست ىزلا ملا تف عاذاو
 بيجليف لا وشرلسو هيلع هللا دص هيلع ضي ناك

 هعردا تائرعّطا كيل لابيوق تب مع هك تعارإرفا ماهر ئافاك الجن ابيت اق بج: ىدجررت
 -.اارف تقرا باوتالارا آد ايكيكلينئ ادب انج كر طتكر يلطرثطا ليلا ل وس لاوس وك الم كي
 قب رارقم ساروا قاب يص لئناهدوا جاد ببتلام ليا ته لير شعب ب اذ لح لد لاوس وق .هيرتل

 | ب اد باجالسسا لف هرقل هر وسدا كتنايرد ع بم دك فسد هدايز عدنا سولو ' بقر قش
 زرقاتوا يكمل دن امان لام م ةحجرب جت سئل كنوع لوم الا كأنني

 _ ليس اد لن دوا ظصاو 2 د كذيا م
 تو وراوا/نصرق لش تاو ابعروا تال ادم كس وكل حلما انكتب عررط سا اكدت ارك دبك سنن اوي"
 ووفد »زور ل وسلاب لبيت امربس مولع تل وكي ] عتاقوا عة رظذ قل هذ ود «تعاضرو ل“ تد
 ل ةكسر نيبال ايا يسوراومس ردررقل مايا لفقر ل2 تذوب مايل يفيك نارا انقك
 ثواانروا | اروك زفاكن_ لوبن اهيل باق سل ورفاكت عاج ليا بان مل يطرد دب اوزف ترطحرط سا
 هب لطغار بع مرتربشا رلوج اه ءرغاك تن هوددا تبل ثلا ىداعن درا هو لح تل اصوق نايلص ال
 مالالد أ ةيرادعا يدرك لالع كو وطيب# مارت مويعرطا لسرتلايكن علت بيدي سا نس دورفاك
 ا اوبال ار يشس مر اهجول تيارلو جزع اعف لف السم اكيد تنزاه) كرا شسول ليل وشن
 . .ايأيد بادج ل تيدا كور روسو ؟ تب ايكاك
 هديك لديك ال ليسا /مارتس لف ةجوب حج ١ يفك لث رين لاي مازفررحا يس كا هتنإ
 رم وكسادوا تس داراكرلا الوررما تسد علاط سم نا عفو ملص هسشو ب قر ,ليبتيرع و كبل
 تلاد ركو دج انير لاترد انلور ح مارا دبسن واننا. ط لتقل نم كرك ةرتفل ورثه ارحب عر أ

 يرون وأوادا كيدزن كيلا ج لا اسس
 تلعب رسل ش !'الك

 نلاثاى واج فاوم كسملع خير اوق ل باوص ترض كل بس تاب وانك كيب انركل اتنق ليل مار وشي
 2 ا

 ت2 لابو ل ولاو ب ل رتوا نقرر وكلا حينا كب تسرايز ها نري /مالسس مرورا
 از. د ةجد تركت ارتي ربابرافكد عا وانك ه دايز لك سن رك ئاقس لس مارب تاب عائلات

 ب ولكل مافغ فيتطر م
-61182121-[.210951001271 
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 مهعابتاو نيقفانملا كاسم ٍةكداح قف ناهبإلا لها نءلاومالاو سن ال1 ل نبدا
 مهربي دمت عم نيتئانملا مؤ و نينهؤنل !هن ادعجرثدا قبض ىوجلا

 تلا ل نسالد ثاوقيدا راد وكنا ل اررف تمر كن يقفاذم دود نيلدت كنينم غل كات اطيب رجا: ركل ثان يقف نم دول له د اص صازي ىسأ انرعنيرص السرد بس لامون ايان كن اميا ىلا 0 0 امسح ءاثالد تر ءانالعر ريت .انركن ايباذامث ثمن .انركث لرت اهم رم «لماوخ اقوول .اناود كاسم . شن سهلا  ىراإل ناج اج | ب تيامح ك لالف .نالف نيهت لزب - انركت واف اند (ضا نا لِ هتاغل
 لكس سل لكلب نيد ةرصردا ليربجتى احر وس ز_رأربي تالكش هه كساد ايلضرو ا كاك وكل و ذنب انه . كلك لب (اع اك »رنج ةلسصا كت يدعرنفددايذ كبل يسدد ل كس هريظو كتب بلس لا هارد از هقاسدتاس حن وهلا يرث ول لسيد دقو هس كلوب موز هيب ل: ةنداص ىف طوق ديول
 اعلا ا نق ورازر تحرش - ايربر لش هرج ركل بابساو لام 0 اد ان طراتراس 0 رص ٌنالطرانيدرإ اددا قاد اس نا -_غ وس (لشواومر أ رابقم 7 ايدك 0 رايتس كل هرم نط اف تراجتلا وهو مامن 2_ذاوؤانافعتررضح تالطب كم للا
 1 : نوبل نان تيآ ل 0 ا وب ارضوار ركل ديما
 :| شام امردا سلايل يالا لا بط. اكرش لس نإ مج از يا د يافا ةطيابامعغيس هدب دونر ميكو ناار لة في رن ُ ' ليج لزانتيايضتسؤ لليقنانما للا ةيوي إم نياك نمل لاي ول لم يحنارو سسدتلاوروا لان نبا يبث جدع طور اريل اركب كلوا ربنا ةيلءو كساس سؤ هناي كفجر»»لودنلي خياطه .ئما وا عيل لوشن
 يندد رك وركورك ع توت سا دبرول شوا 19160 1 دعما كو الق أيوب
 5 دافي

 ' هم - كلم ل هاني لكلا اب برص ل نوب لاش يدل * كيب تهد ايزي هدو# يرام ن رف كى راس "ب سرك 5 اهيركهآس ركل اي رت وبكر نعل ا نوسم(ر/ نارا ماتنعلا
 تملاارتلاب لولب + د هيدوفوتس شرم
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 لرعلا

 هع لاعتد هنادعيسرذدا نسف مهررّصّنكو ءا لججلا دع ةرهث لست نب لفداح ثدقووز

 را اينيرعتو ارجو هيدبتىلا باتت ”دلاَح ٌتّصرَعوادبعتلا كدتبرحهع كود نينموملا |
ة0جال ليبقلا | نه نم ٌتاكأمف بابل كلذ ىف هنادج» ندا لزلان ىجتو) رماوا ءاميإ

 

 يلامجالا يقي طب صَصِقلا ثلت يو ُنِيرِشْضُحس
0 

 قه كابتن ررظ.انمكر ذاب ؛ انلذد كوكا نكي درع جر ارا اقل
 كاد ءان/اسحإ ان“ ند

 30 منحت .انركوراخما ءابيا .انيكش اب كيلاصطرب سور ىك فرت

 اول كس/لادتادغرواوج او“ حق او دزني كم ذكر طوفخ سمر طك ارو تيوب نون دار رك رو

ىسن وكي هل ذل دراي يترك روز اان نئ ارح اهئ
 0 ءمين دهن يبارم ذو ادب تلاع ساف 

5 
2 

اف انو يسانم بس | نين هسداب للا ث_ كانتا دطدما 'تددرف بوما اي ءابيباو ضلت
 بلا "

اخا بناج لموت _.رركن ابراصخا ناب ون مقن د هوكي كروم هيل كشر ل تلاع صا
 ايلم ر

 ةرار ب ١ 2 2 1 ثباك

 شان ؟تضاهب تبباهل كل وللس تقيل نجي 1 فيش ارسال ةرصل ل بق نم لق
 .االهرلب اقم حن كح داود ايتاعل كس ديساقم ىف “ناراسدرس بك .ظوعق يدار زق هو ارت عقم اه

بجءاهاللرلوبر ارم لب تللس روزطورك تاء اسوز اسير ول كشلاكو ايرت
 ايتببا تيكر افل

 | كل ثيم هناسآ كلن وتشمفت كاعد كاكننه ارض رضاك وا لوب شل شتر كلو لس ركويو

 0000 | رح كيسا دشلاقنا ةروصج ورب
 شامان كاض ونمت تضباد_اورذع ةيج مدع أا عقاب ايش 6 ليك نزهيوعتل

 || ريما كاع ارناف ةخفر كاست ررهتدم ١ 5 يذل هطلت يؤم نير عديل تردي
 20 او وب طم تو قرف تنل شو ضاعن رأت لك برق

 1 . تنرطاطشارا ست سروا 3 07

 1 - هيل ارك اب دواي كت سنن ل سنيك روس

 دهزل مدان لل لاكد برضا هبلكرلت قداتروا "كررت نكن[ "مناة نبش كنك
 ولا نااار عيررش اور 2 طوس . ا راق م

 508 / ءَنزرعل 7

 تقزما بح لكلاقلا ةرومتباب لكسب لعيد طوكر كفار دب نسا سبب الارتتد 0

 يشاهد كرك تاب ادا قرم درلا» للك شرار مذ نر قيس » نجر ل و جايا
 عبوس ف ضيططرف ...٠ - بازو اب نش ديل ل اتغير قس

 [موطوو-ءاأطرو 21 0 0 0 0011-7



 ' ريك زلاوورا رش مسو ريزنلا شورلا
 قرشلابو نابع ق لح ٍةصقبو لال آلا فردب قصقب ٌت اضن سن ثءاجسلقو
 ةكم يد لعتلاع اجو كيشحْلا قر يضنلا فَببو 13 تييوءل ابو بازحكلا ف
 اين دصق ىلا ”ةراشالاو يثكاملا ىف ح دولا ةهح ىلإ راشالاو 8 ءالثاىف ثوبت ةمزغو
 كذألا ةصقوديرجل | ةروس ىف 4ث درشملا ميرو كئازمالا ىف اهنعاتلا ىضر بنز

 ياةحولاو يرحل ةروس ىف ملسو هيلع ىذدا طصدت والت نجلا عاتسا ورونلا ةروس
 ذهو لش ار! فب لوا قءارشنإلا دصت ىلاريغمأو 5 ءارب رارَصلا لثكمم ةصقد
 ةيرودتلا الخ َكقوَت امل نكلو شدا *ايناب ريكنتلا باب نه ةقبقحلا ىف اًمضيلاّوسقلا

 ْش اال اركاس نم نيم ةّصتقلا عامس ةعديف

 عزرا لي نار01 بنام رع ص قداس لافنا ةرومبنامكردب مقتل اغا م ةآردا همي
 تورط رواركم قف دوا رغم ةروميضاج رين تروا له نور وهبضاج لريهيدمددا لير ازطا بنام لن

 شر ازا ف وفيك تك كيني الت دول لف رمان ةروس راش نط لدول قدام يثتسراب ةرومكداآمي |
 52 ننساك "توالت ل تايجر وا ل رول روم كك / رهتدما ديو ةروعط ل 200 كدا
 وقاد تبا ايكءراشاروا لس تري روس فرط لرازطرهس ل مقرو ا ليكن اقم رووا نب هدوم
 ا/تاضيرعت كسارككوج نايل يسردا م ايابرلزت لمتنا تويقترد كم شروا «لئل يارا ئتذاغآ فل
 اكتر هرولع سماق إب كسا ةلص) رنوقوم دب نس سر صت لس لع
 بنار هلل ( ب #1 ر 2 ٠١( از نك سو 46) حل (1هام1) هك لا « هر تايآهل
 عصب روخ عمر هم (امدساو

 تكاكرارم تيك ذ_اهكر وضل دل كس ياوخ موج م جيك ل تول سا عيكس الا يرشلا لوق
 زرت رو روس اع ح روم كي دزن وضل وا بسر قات لال باتي يلغ رعب
 معلش لمترزع ارت ريطبتيرا كب تيمادرسكلا «لاضلخا مالو يتسن لا تيكا كت سرت
 ١  اخضايكم ارح نير[ سانا لس نيطوملا ما ىسكوكن ا يحرز
 «لرو ةروسوتصقاكم نكن اتيررب نئاد راد دب كابزعر ثلا ىثنر شاب ترطتاف# لا كالا صقر لوق هل
 -جسرالؤ لع (م 11١ ذ ثا
 وادع« قافث وزعك دزم ضخرايفب كل رص اكد يس نيت حلل مس« مور هلك (14 ء اذ كلل
 | لس علل «) ١.4 دحس يآ كت ارب و روسوج - قت نك كرري لوسر و ارف تشل از ردا مالسا

 - هك روك سا /غ
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 (نيلق ”ٌىش بابلاا نه حِفر انهو كل ذ نم( نعملسو هيلع ىثدا ىلص
 00 - - ةحللا ويت
 تياكح رصق علب صصق  نيفجوك د ءانركرماقب ءاصقسا.انوه لوغش ( نر ضو“ . نركب عن نسب اول تعيب رف« برهلا ىا مو اراوج ءبامب نديم *نبذ حبنا ' كد يضمو ءاخ قط نجم بو
 مدمحرت ور وجم عفر
 ةظاينروا تب حظ ادن الاو نبذ كلا سراج افخوج لس نايب كس نآقرظنءانغورج» مود بإب
 - انلايب اكرلازا كس ءافخ لاا اسس تعاضو
 . || قيل بعلب اا تباع لزان فاو كبر ع مروا كس توافق ىلالب ليغ كي ديمي آرقرل يب اجانب

 00 ل
 حي امسايارطروا هور ملامالت ايز ل رق # ( كسارات وساد ايابرفروا « كب اتك ضو سر
 ليو تا رق تاي ان ارك لوغو دوف: كبد ىنل ل عر اشيا < سبيل لوبن اق كس تساي
 .| | كمن صو ىب لم لصقل وسقروا نيم ت امربمدا« تبنت روصو نأ اح كس قدنوارف جافصمما
 كك مد يروا كك ةمكك شنب تال اوس م تأرسا ليث ب انج اكمل ريطرتما لرشلا لوسن مارك اوس
 كراش .يابلوقنم ير يت الاوس لدم تب اب كلا
 هس ملرذ كسريق سا سلم لو كو دعب س لوزن زيان دارغمتس نايزلا لبا *غا ن ايزلا ليا ملوق

 سنان نال *9فكذ نع كميرا لولا (/ الما ذيلو "اذ مبا هزي ناكم رويل يتلا هع
 نوع رب هدئركقىلاوسلا مكر يلعرطا لتر طق 1 انهو“ الع ىدافلا



 اال

 امترد ءافخ ل كلام رهن تنقو 94 كوبل _زارتحا < لوز ناز
 م انابز تكوخ يو طببطنمرو) عيسكو عيش ايد لبث لوفابز ماتوج ناين يلع قي ايعان قوق
 يركب لاو نيا اد ايتد كرس اقول إل رعد رض بج « لاك بنقنم عاصم ن رق لوزن
 ظ 1 ديحي يخشكر ب نطل وراه سردلرذ لس بركر# كلو#
 ذي دمك كس نيمتاكنا جاه مارب نآرقذ ادق نقال وزر: نتازني لا ميج تيبس و ءلوق
 أ ماما ترططظس ال ادت ئه دب ب امتيازا دك سدا « كلاب اكيد نبك ب امس الشع
 ليم كنب سس نركن ولد كل هك هدنز ل لع ننال واح! ثفصالا مالا رييلع
 نق 012 كس نس لب كماله ايل ئؤم ترن لؤل جسر وبال هد ل مال ليل بسيشتر زج
 ين الث قاس سكس ضنا ل عادم ترطحروا لكل: ايل عا « اى وجت يوت ىدازج ساق
 (ةنومقابر ؟اهتتشداضوكووايكاراون حمال ن رظوكم اللليلع دما تدر ترب تقرد لب“ ؟ ام

 سوف شرم ءارلما « انا مانيب سن ١ لل دبس بايتسز لايتم جب انلبإ ةبس هلع
 سلو يذم « شاول ؛ | انيق لام كن ابك نانا تزح ءري وتشكل ويطل لوتام
 ضر انيس « انيق يلم . ول وقنعو سايرس نر لع ترزعح ( سوط طلسرنك سوار « سر اس
 سميططشا( سوط « نيياسج + نبراس« انمي سمك لقن مازري حس قاح الإ ويططفشك شرت راض, سقم
 »م سوطلذكم' شيت وأ « شوا . ناي صر / ينسخ لم لإ اهكسركو مان يش ناققا ح ىويسم لونططلسنل« لوتطب /لمسم «سويشي
 لقى ءامتدرزر/ ليث ةيكلتاقم «عيايآ خرب قرصو د ؛ الارطع ليف تياور كيا سلي لاابع نإ تدع
 ٠" اهتالككر الاسس ل يوزن كر طتبر ور نول يخيل قسى« تيرس لت ىددن كس
 (دوضلال قاط (تياذبع انني راسو ب همني لليد قالؤمو كت بدكور تاثر لاابع نلإإ تر نس
 وتشير لار ( طبر دو سارة س رهام روز قؤنرط دي تياود قعود ؛ دك ( ىرتوبك) ةحامح( عرمد كيد
 ةاوكرلسا ببر ماج شروق ععضاو» عيال بازع تساي كا قفط لش لاق كس مكارم ا
 «”ءانتاوو اكن الب سموم حت 01غ الي عيش حت رطب ايروفص اه موفد ايل مان الاثنا هعلا
 ١١ ل تيكر لق و كس ام خرولاي (ىريبز هددساي ( تغواكل ود رع باعهد هم

 بوكت رفف فيي



 3 يا
00 
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 بحصتسا ةغللا كلت تكرتو مجعلا مهلَخاّوو هقبطلا كلت ٌتّسَمابل نكلو ||
 ناباوجلا ول وسلا ءاجو وضثلاوٍةغلل ا شيتفن مل سيتحاو عضاومل!ضعل ىدارملا جبن
 ااه ةلثمأ رونو اجا ةبوعصلا مضاوم كذلك نإ مزلنريصتلا بنك ضو شلز'ز
 نكزشكل اى ٍةخلابملا ىلا نا طل مقبل ناب الدان ىلا ضرخلا سنع جاني الكل
 | تس ل ا
 لا اذا انركض مي ارابيا روف «اكراوغو دبوتص (اي اي راوضر ولك ا وبمتسابعصتسا . ةخلل | يضوت

 هجرت ١ فراق يراتما «لاشم حب
 أ تقو سارت اولي لوزنم ىينابز هوزش كلل ندوب فاو لول يروا ايكر دكر ود الربط سا بج نكي

 | هذي تورم كيئاناعبت اكوقمشو تنل موا ال وو اد يبل كراوظد لبن نكي دارم كد اشرت تماس ضبا
 مكبر مالم كسراهس حوايلري «سيكأ د اه ى نيدنهت شانك ريقتروا ارمي[ ورش دس كاتو لاوسروا
 لس ضصؤتو روع سمن رق ١ ادم ركام ضرك دب بكس لاشم كك ااددا رك كذ لسروط ىلاحا تاماقتم لكشمب
 لوب دروب لل_ كس نارك ل ع هاسكي ذل اههدكت اء اقم كاروا سد تدجاع كن ايب لوط تلقو

 : 1 0 ل سلا
 0 وغم ؟ كلسون ادصمال*باتكلا تنل هرنع ذل »

 ناقد سنن رك ني رج هن ل7 ديبي تس بسبب عوض هس نآر تامر ( «لئاذ)
 ٠ ٠ _ عب وكب ا ءاج ليااكين_فويسطقام / نو ضيا ليان قتسان_ عاج نب نيدلارع
 -ء اه ترف بابلو هس سابع نبا ترصحرف نجلا لاس ءلوق
 تبين كما اك مور يع ريدا لك ترك 1 مقيما لدرك دما نم لاوس القا مق ناكا
 بنآغ_لوفت ١ سن تعا الولى او نك ل اوس اوي لكم ودعي قتنما نعد فام

 ككل ل د تاباوتكئاروا الا دساراب نرد (رازي ر
 كارا دا وعست ىمر هوكي اَس اذاك ( ١١ لو لو وقلؤ روس لاوس 1 كل امم

 سيشمل ورب, نيع كن لنحت هر مص رسلان يع كلي وشتم ممر طفش او ام أت ٌولَمَتي وسر
 | نشل لفشت عمم و وطقلا لع ندوقفلا وام كلي ولست ( < ) اتي نيع كرمت (1)
 ع: ءانييا الكلاب 'كنئ د لك كي ريل كنود ؟ءاض عروس ءامتب ن كئزئنتت ور
 لافن» هروس- لاقل نس كلي لكي موس هربا م كمأ ذا كيل

 - [مت ضعشسم لان ( ررضاب غلب اي انيلمتاب م اوُغشأ اير رونلاوذاي ' ىشنيم كد نابلس رعت ايضرب نب نعص 1 هلع
 ز» اهق تشر لولا رفخ ترك اب لرب ترمح |
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 وسوم

 ازح كلذ ن وكي قرات هاعملا لها اسر نيعباتار ةباونصل نعافؤللا ىنحم لقن | مٌمالعو ٍبيرط ضل لل اعتس ١ بيس قرات دوكياظفل امدارملا بلا نلوصولا مدعنإ لوقتن
 0 1 كوكي قراتد لوزؤنلا بيس نع ةلمغل نوكي ةراتواو» انلا نم خروسنمل ازييبت
 ١ نم ىاكم (ف ىلا نال ءراتوامهريغوا بوصوملاوا فاضبلا ٍفْنَح ببسإ
 ابوورغمل !عضرم عمجلا ركل ١ ليعفب ليعثو) يداي مم ارا نرحب رحل لبا
 و بانّطإل اوراركتا١ ببسي ةراتو يحلو ظذل نه جارملا دعت هرئامفلا راشتن " يري ةراّيو سكحل ابو يخل ١ هكحام عيدتتب ةراتد باطخملا امم سفن الا عتسالوا
 و ضرعتلاو ةيادكأ !لامعتس ١ يبس ةراتوزاهيال اوراصتخنالا ببسا#رات
 ني اوعللتُي نإ بابحتالا نم ةداعسلا لضإل ىئبنبف ىلةعلا)لاجبلاو ءكباشتبلا
 زيزو راشلبريسقلا عموم ىفاوفتكبواهتلثم نم ّئقورومالا 8 نهةءاقبتحىلع ؟العلا

 تل ل
 حرلع ريم نوم لاوتسا الظل دان جب يمال اب عد دام لانفل ى لل نإ تب ادب + اهتيوت
 جيساتوك روع بس السر ىلا تيان نقل سل اعم نئار ا دقاو قاب روا نيتلاجو بارع نكس نطل لاا
 و لف ليااي ح محا ترصوددكم لإ ليأاب دمت رتوددك تايم ماش نرشرول شلي دفان وزع راو ئوضوماي اطعم الرو | انوجاك تلف لوزن ابسارد) انكسرت تخانش
 . سرر اوايفل وا راذتنإ كر انف ببسالاسا كرو «سكتاكمإب مدس ضان لعروا تاق د مءابالاللاانيد لوب سس بلل ازنوكب ولسا كس بئاغاي هس عيجراورطماب حم درطموك باي تلي شد
 روا زابياورابفشحا بسال ا تاقوا ضتروا كاتو تلاوط ريفا راككل وا انوي ر_ةضاكرإ»
 ريا موك وتسور رئمقاوس سبل بلوم ل اهتسم ١ اكيلقعزاجت اي رباشتن « ضيم ب انكت قو ىسك
 ماقنرمالركلصاعاكب 1 مح نولاثم لصقل لكن ارو) تتييقح كرومخا نا لي نس رككتس هو هو
 هعيرفت سانتا هراشاوزعر يفت

 رار ه وركب برب كول ءاكتتاد كن اربد لادم مع ارم لاس للا نابي للا لاعلا لبا هلوت
 تأ ثيحو ”دبر لقال عرالصلا نبا انج وب لطتاعرم املك اكن ركن ابيب ل امم كس آرق ظل دكان
 قرابنلا باو شخلاو مارا عناصزل اكن رنلا ل اهمىف بتكما وفض ارم اف لامعا لبا لاقريسفتلا بيك
 اهتلاددممم ن زق غر لوعن لعدم كول د هح لاو يكد « لاما لبا لاق "ايسر ابجب لدول لرسم
 هرظو اىراينالا نبادها' شفا « زف « نام تيكا سك
 كدر فخ نينمرع . : باردا ةشبانانإب لص رم مانا فات ةدحل هله |



 | لئالالصفلا] |
 نارقلا نامجرت نع يعمم بي ضلا رش ىف قرّطلا محا ن !رقلا ببرغ جرش ف
 ابلاغ جيت ىراخنإل ٠6/ لهتعاو ةىلط ىلا نب قرط نم امهنع لأثدا ىضر سابع نط ا لبيع

 مقلط تب لشن ارق ببي رش لش ناب نرش مدان ظافل ا .كيببن رف لاو لضش , ىو
 ها حس تياور نطيل لش ل نبا هبا خجوكت مسير سؤ ابحر لشارع تزمحن رق رتل هيرو
 تب كرفغذ - هكيسايكدباول د ايعا يل اذ لي يافا اكد ايوا

 اهتانركلصام تنرعس اق افلا او غرض لاعتس كس سا نجل رق بيزع ليك هضم ا ناقل بيع لزق
 تنحدر قيس ط قام هير لومانرل ماتاهض ا باتل كس شك م الع لوقل رو تبررعا قرير

 كارو اوم ادم كس نآرقر « مب اوسلو نار فلا]ُفعأ *: نبليكت ياو راًبرف مدس فر هيسرج الا
 امابنآقءررج» هاي ت ياور اوفر مس ركنإ) ترن ورك الت ا رمدكإؤأخ افلا بيمزع
 لاعمرجرو بل يشل ايكيش سب ليعمل رب كح بسس اق ديكس لال ل اسك ظافلا بسر ضااروا
 كس نايلُع سرين تعا عطر فلج

 .|| 9ك و ريد نباروار_ها زكا رولا ديوب ا يع قال ياكل قتسم حور سا شا الع دل ىلا
 اقايتالا نبا فنيا ند سادي موتك بلاي تروج دايز ذس باك ىزيزعلا لج لولاك عروموص لا
 بغار هو هر (لو مام وبقي روضفولاللا بانك تروا  بسوكتدل تنين للا د حده لك
 5 (ناقئار هس“ ن ارقلا تاررفم « ل ابفصا
 الينا تنتسب اج «بشوتازإب ماو, طساولري نط ارنب شاربع 21 نارتلا نارتررع وق
 مغ ربلا ”تبائبق نآآرقلا ن اجرت كي «ايإرذمس ننس موبيل لك رك روضتر كس لوقنن لاك
 كل باد كريلعطلا لك ترضخ 1 + سابعنببا نررقلاناجرت /ثث 'لاقرل ا هيليكتياطر لوقالا رووعسمانلا
 اك اريد ليو مده ار يقف لع ليدوكسا ؟ اهلارإب <يلد[تلارعو الا رف هللا "تكاد لئقع
 ( دهر بسس معتيزك با سابعا ”ل جب[ ياور تس دباب ترفح نما ظفاع ءارفاطع ملغ
 5 هت بتر كس تعا سا للاب | ترتكب تياور محم رفن ا نب 1” مالوش مان ل

 سئل الفم عليل يكل قنرس_لوتيل طن دتتوكلاوقا سف يسطر سابع نب تصح لا يلط نه ,ل وق
 نزيديوس نوار نريع ءطس ارب قف احلا نإ لم »سارع نما نعجن ديعس نعم الا نس اط عطس ول
 هلا هس رطسارإ لاير لبر 'لابغ نبا نك ل اوتطساولر ين يآرط ار نما نطيمج
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 مم

 سارع نكرم ( يبن ع حولا طساوبلىدوابع نبل بت قل« نايطس نيل ل ناب لب ناد نبا كدا نكد يتم درر
 لتي نلرط سكيك نب نع ياس نكن لك عفط . سنيني ان حراسولاو كداب راو دسم
 يطع رار فيا مد اس ا يب لامن طرب كساس تيك ثلا عرب لرط نيرمين قط بسس نا « والا نبال قرط «سايع. نبا نك صا زرع نب كان لرط« نامي
 ناك نلايفس نب ب وقل نسكولا ( الور ىشابلا قر( نمل نببم لاس ولظلا نبال و فثاملا نبا: هلق
 ةي/ل بنا نيرح | ماماددا تبساسإك د جوج الو كور توب سس دعا برز م اووي يل كتم «ثيرولا يفي
 بسإب لل حالا ب انعدام ا «هبايكرل ليا تلا كنان ناب نبا مجان تارك ايش اد اي
 ثور نيرو رف نقف مسالا ذو سر سود «هتسإك تياور تسلا ثيدح كي لي لعلك
 ريل برعم *ك ثيل دمحا ماا« ثتاقافنا اماكسقري تحيي ىريفن لل نا ضوصفاب « جر ْ
 يد اهو لعنصر داب /سلطاكس ل ص وكل بس ايكت ياور غرفط ل نياطوك اع فمي
 رطسالب حس اص روادم غد لوفلا وكس ادت إب هكرشميل بت اكل اصوب يبرعم حير مت ارذرجن .طفاع اي اتب دننتسموكل وقلما لذ“ انلا بانك نيا دل لير طجتلا ؟سج(تابك» تببإ يآ
 غانا ترتر ب نك جا ناكر ماا ترايكت ياو سس ابع نبا تحال, ماطاملا نإ
 ماعلا نبا 'يرتنما دكا « سم غل مس تياور لل حر اضولا تشو ب اكس عزرد قيلت نيب لاؤقا كس
 ريمزحل ٌض ارب لاس كس نوطساو رج نيب كل لصولاروا ذياب در كت سب اى سديغنم ادا
 سيق نمر يرسفت سرفر ساو نبا ووقن_ ىلا نبع نشا 0س اناصولا كب ارك
 للف ر تح ابت وكب ديننلا كل تياور لا هي داقتعا لإ اقروا ّقثاىوارلر عن كاعد ملحم روا رطساو كأرت_ فرجن اذام ء س طسام ارباب د يحس ماب ليث ناركبانسم
 هوت ياور كسل نها ح اص نير واوم شك حاصولا كه راهكل د «داشمرالا ب انكي فس
 | ةياعسان هر يتخلل نر لاس سلب و سرك تيياور حاظر ضاعن ترتد ىلا لب لطساب
 ان هيسس هما نجا نس اجا نب لاك قافت ا دع اظاضع
 كرنب نعام سرس نيب قلت مس مبيسزاافلا امم حرش للاينزيجابد ترسب تبا وك انامل كدي ريفاورو قلل نبا فيعلم يقي ةداكر المحل ال اقرا تعاو وق
 رك 2 اهلا لوزن بابسادوا خروضتو ب | ير ين كروب تايآ #للط ىلا نبا نعإ هدام 0
 لوم اع كيا مب ب ري سفن عن خل يرن تاررغم رص فيي كالا ادب مولصم يكل
 كس زرس_ذيبرم سنا نعرف نارقل يطع سارا م كك بسا انه داي كدي تيري
 يلح ُ ادرك كلوددا هوالع ل كاع نب ترحل



 م

 قررتلا نب عفان لكس ا نع ميم ارع نب | باوحو نم ابعنبا نعكلامنملا قب طر

 ك”ئابع ناب تالاوسك قرر الا نب عفانروا نبط ل اوتيل اع ناربل ثنا: هجرت
 00000 خرشق -تتمالت اج
 ههأن يحيا دعا ماما عن عر وتس مساق اولا لام ارخ « قلب ( ٌءالور لال مارمنب لان لإ لالا لوق

 الي نبا. اقاط عح أايعانبا ترنعح نايس ركل ةيكر يبني ريعس, كبك قيثو لالا تس هدا
 الباب لوقشدكر الكمال ةجيركن با كبوت رف نرصوترب جبرطن ديت ايورم مان ساكت
 -. ةداشساىا ًازمرالالاونفلالاقو ””هيب ابكى ع ن وللا باتل ريض” اشم ذ ماب ارخلخ
 أ اكوار لومار وزلت بيرج كوك  ثيونمت يابن و بى شو تاور وح لان ( ثهميت)
 غيل يدوم نبا لإ. « كابس تياورزيب فوك قلما كك نسى لطم تاع لا نبادو اهيرجت با تيس
 . : تال ثلا ا

 لوقرلسلي دج لستر اون اهتمي ان ويتراخ جك 2سلوتقلاىرورع قرزالا نب خان لا خان مل وق

 *ناقتالا“”ن وسن ام ء عب بوضم نط ىلا رقرفإ قر اذا (لاربم ارث ءريضاب ٠١ هدر اه نرش تاس
 تلد لوومخ لي يرقي ملا طي سارع نبا ترن ترمي ل عبليكت يور لبر دل ا دي
 ةكئاييريضتاج سلما كار ريو نب هديغن عفان ركدكو ,ي ءةسدرك ورش تالا وسارت ريك
 ابك سس سابع نبا ترطترك نم لوف و ين انج + هلي مع فوك ا ريض اركالاع عبإررركتنآرتاك
 نايبتاستاسك ركض طن برعم ابريضتل نا باب تجاه انركتنايرد دياب م لرشا بانج
 . مورفمال## نيزك ونلا,نعو نبع نع ”اكراب لوق ابك تس خان 'ويتدي ب اهرب تلك هب: ايارغ تدب«
 عفان «ل يكول لبوج حج دركورادعا فتم اب رقلع ص وكول فس مروا لويجتاس كور :ايارفةتيبآ؟ برايك
 رص الم الا نري تح متايكا كل ب : رف يآ ؟ل وك[ حس تاب لا برب يك اهكسس

 ايزي مرتب لذ + تحملنا وات
 حررط ىلإ اجو هواجس ارك دن قلع درك ير سسكس سا كج دانا كرا 0/2 لود هو

 تدلز تدل تالاومنلا ذل ساب تلي ريس اي امددب سس ندرك ظفر بشتسا جرطرراعغا ( 18-3
 كر اوكت الاوس نا « للف حرك كث زع حس لايخ كس نس وج روبوت روف ماع كس ثلا تالا اإل
 - كيس ايكت ياور هس سابع ا ةعاس سما دوداناس »فلل اًررف اًورطغ_ نف ظ

 . يوكل وطن عسر |
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 ريزوف اودرا يش لس ريططلا لصورلا

 بيرغلا رش نم ىرانيلا هلّمن اموث ناتتالاى ٌثرالثلا قيطلا كنه طويلا كد لِقو

 ع ابن ؟ريعلاتلإو هب اميملا نم ننرضملا ”رئاس ايا كر امهر يضتلا مما نع
 بابلا ف عمجلا نإ ىلع نسحوتسمل ! نمو بيرنعلا مرش نم نيعباتلا
 ل وزئلا بابسا ممييرت مرش نم ةحلابم ةلمج ةلاسرلا نم سهانلا
 اًهدرد؟ عاش نم وّيلاسرلا »نه فاّكحَُْأ ءاش نمن تيلقتتسم ةلاسر اهلعجاف
 بها ذم َوُفِشْيامف سانللو 5 .ةدحشع

 يرن عج بساط ءان كت سبق ذي وتم الاول ركىوريب خيم هب نانا هيقفرط حجب قرط تذل
 عك لقفوج مب_ررترهالا سارع ؛ لس نااقنا باتل عا وكن وتتلرط لونين لا :لزيصالع ب ايكرب هببجرت

 خايلرسطم ترسو دوك بت رهرداكال اودي كي سس تريل ا عرسك رق بير عساك ام مالا
 ال هاب كل لاسر لحجر انج ملحم بس ازم وك و) / تيس ايلكت هاو ر تس نشل! جن .و) نينا 2 اص تما رفح
 رارقرلاسر لقت ليا وكس اروا لوركنايب لوزن نن اشم ني وك رورشر حم ماتيس ل[ باز ل باي
 شلوأو لرد ا كلسركد اي دمال ارجوك سا عي اصر دوا ل ركع اشم لي لاسر سس وكسر عب اهو /ان ندد

 | جرح ثش - نو ةسدل قرط ىلتخ كني ب البا
 قر ولوم ىو يسيطر نإ ندلا لاك عرجب ىلا نب ككرداربع نر لولب لضنلاو::م: ريا موه
 كيازناج لعن ليم ابرد ضرعع اوني كب ا ويس وكب" م رروضع نط لك لويس جلاس تع
 ليك ماع ليتبي كس ثيرع مث صوم « كر مسمر نفر لاملاب تيا كديع يأ بآل د جبرش
 ا ولعل تيزي ورظ جدو ( تريلا ادد كيك كت وا فك رس باي قام دوار لوقل ريغ قلك ثلامت

 (امهبز سم كر 4 نيفنعلا لاوع إب نيلصتل فلل حارناىراج اهل كس تالا لصق ف لريرباخك
 - ل عزرو تالام ليصغلا ل نيفلصم
 نوزليس ب نوصوموج بر بانلروبشتوا مت تيابن كى رجسالع ب نرت مولع وا ناقثالا ف ءلق

 لك“ ناربلا علطمو نيج عم رست ستيب لوف ل لاسر امشي محب كسملاؤم كءدوب
 - هتسايكرلَو تسليم 10: مولع ل عراد محط روإ تبوك رول كرمت
  هريطور تم« ني نتا /بيسلا با« هد اتق « نارا ترتيسيلج الريس زّما لوق
 - تساداابتك ١ ىحرطق لإ ىاوفولا املا سانللد مِلوَق

 باكغئرلاو 3 وثلا لع لم 2 حرفق و ريع ىلا جرا
 بساز ن وقشعل ارث سانللو ابل ال داب دلا بح ل واع نمو



 مم

 ود ل. امعتسالا وراوُم صقل جذل منك ةهجنم حي دتلاٌريفتلا ىورخاتملا بقحتي  دقوالانعم هدالب طفللا نورجشلا ش,نيعباتلاو ةباعسملا نأ انييهري كت نإ بنت اممو
 ا تس سس سل م اقم ”هتكش ليدو لاقم اقم لكل و عضوملا |: هرغ”عضوم اه ٍنقذو اهيبيقنتل واهتديعب سلسلا باريت وس قلاسرلا 5لاه نمنضرغلا
 عما و روم  وزاوم -انركري ركوومك صح نكات عي ءانركتضرر ركع أعل بقعتي ١ تاذل
 وفك لام .انبكرب رشف .انركرالصا عقم انركلتفر اهي رس
 نحس ال كح اريقءكذنف قاربت تو !باومترازص/ ردك رون بانك موه خ تدار ي ١ هجرت
 أ ريرك وهل اهتاسما اوددوا حجت تاذلا ريض علا نش كاؤيكك رخاشددا يب راح
 - رار طلاع تكد تق و كركوك عب قوم !رسور هوالع كسلا ل كل تاريق | و تاوبتثن اروا تبان ركل قنال نيس تاريسفآ نزم نص ىرايم نسل اصلا .تحجك فك
 زينب اتلركا بك ارب ىلا هو اهلست ١ بأ تلو بس انه كس لوول عل او ترو هروصقل لاو ور ظنو لامير نو واسلوب سر مذاب ىشلا نع نكرم رج دقو لئلا لاكب هس تيارت جرانركذ حاد صفس سرنا كمي يوقاورلب ١ قيلانوكلو) لكاقلا كلذ را ال يطرق نيا با كالاع م كم نم ركلقفرروط كسوف ا لقتم ناو ألا نسر زد ميعاد لكنا وكي نوالتخما باب لكما كرك ببي لول مع / تس ناددا ديف للزكر يلو ًلاوق يلج (نالتخ ١كلذ ل نا! ة دنع قوس افلالانياهتموج بث بكرم اظ: هس لوقرابع ىلإ يضق ميل ن مالي لو ف افلالا مني بتم تاراهبر يضل ينمي رج قوم تاكل قا لد لم نس تي1ىك 1 نوفنصلإكيو فرو ملقا 6 لك 000 ىف تكل لن اررلاءىشلرزرمالعؤ# انج ل هانعم مزالب هلوظ_:كيرشم
 كس ئارغ  ضعئرو )سريا مزال كلارك كو هد لجأ ليز نطفتيلل عيا رالو الاخ رض او “لا
 كنب كيف لام اكبسالاروا شدي درت تيت اورعقم ”٠ لذالخخا تارابعلا نالتخا نس يال

 اج انج .ةوزرنالتخا تالانع نالتخا ساعي اتوب ن رخل هل
 دم او كيصو كش ا ٌشابابع
 ريشمل لاسجلا كاذلا لك

 . هس ليقموب لب مال يعريقعت نان | بقت قد لوف
 ميقسلا ملا نيكذآو + (نميص لوق اع نك

 © 6 ٠ لدا كلا“

00122--121[----1--731 



 اذ فالتخل وأ دج هعساو اهتحاَس قلاريسفتلا نا ةبعصلا عضاوملا نم
 ب وندلا وب اناا ف ىعم كيك

 رولا ع ايلي نير وا حسو تيب ناديه اكنبتمسدرف عارم لت ور يرسل: ور( ,«اهترت

 معي نش عبر روسو ران تقرم وب

 بتل لوؤال ا؛تابتبا ان نبش ثار تنعم ك ونمو ا يف , عونلاو عج ةررعم ,لوق

 امسي جان ييفل كن آرق ل لع سا لكس ةوسال لاو لع تزرناك دبل كوشة رار وك

 منامك اوتيأ عروسيوا سان ن ]رج :ايكت بر داقتانركايكك ايب بلاطمو ناعم نار تسي

 الا ةممارايكت أل ذك ل يرقد كت داو: لال كول ارنغللثعزنأيد باهت شما ؟ كس
 داش وتم ققلات ور سر هاعو هداك الط وقت لفتسي رونفب س ن_رالعراشم_ل ىلا (ر ابتعالايف

 داادولا« تلال نوت مالا مق ديبقولا « تشكر وس ىزورمدقإو نب نبسم ؛ ع عزم لوم ناس ل قم

 اقيمت اما فوتسائراينالا كيرالا هكللس ل وتم بلاط لإ نيام ؛عزكع ىف قم نتي مام اذا تب
 وتم يلرعلا نير نفاق تدك ظس ىف وتس مرطعلارمولس نا رتس* عروضملاو ةادلا بانك عاملا ىف تع

 ايلا لالجاظفاع * خوضناو رانلاطعب ول ابنااكو 1س لوحائزوبلا نبا عزاب 9ع
 يسر اتسالا ء الو راع هلال وتم

 7 انصار ص باول 5 وضم او ياتلا ف ب 006 مالا

 ش © عروضملاوانئارادقم ئرويشلا ةدافا باتو م اروع

 سوت دم حس نرط كلا 'يانك ركاب قوبب خروضل نايا داره بانى رامت لاين الوم يلف

 ' تيل ل ا تررشلا ءىتدد مس دعي وكاذذ ايلف كب يكس الوم رولر سمو ل بيغ

 لايئةيدتقيديداباب تكذركهياع رند هياط تام هك اا تيما
 .براتيزهالسارسةيراكصازبص ميو اعل طلع ا رلتك
 يل عجاج /هكو تقو بسانم ماس نكي لس ليي امتد تاب ليجد بيعرليد لتبسك كلان
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 ابحلاوو بقعرر ارث تأ + اهيل ذأ يآ
 درو هزرونا ضوع و ر رع اكوا 3 ورك خروف راو تيل شم

 تسوار رت للا كلامرو + تسو اميشدارعرشلرعا

 رييضرت وام تخورفل اب يرم + هب مم رئادوإ كنود دار مك؟

 100822-ءآت طرضرخن طامعكمو أ 0



 نيرخلترلاو نيم لقتسلا جالطصا ٌفالتخإ ةبعّصلا يوجؤلاىوث 1و
 ا را ثا را ري

 . ب ثالتخا ىبج اماكن الطصا لك يرغ تهد نلدقتن و نيرتاقوق تدري قم هيو ردا ؛ همجي
2 

 تملا نكن راودو مولع جراب فيش زباذ تاب ي دبي حش مبا روض[ لا تاتا ءلوق
 ل نانا رج سوو لإ تاءونم حررط سا . قالطا مداكم ١ الز" هور هز انمي لوصا لوا ثري ميو ينيلك ماك اروا هياتم ديري ماكحا ترم غر انزع لي أح ابان ايف لشيسو يفد تما روخا مروا لب تسأرف ناب نس مالم ميو ايفا ت ازصتتم ادقاورو سمج وا و قات يس تاذصو
 خروف مود هانم جس قار نا هريغو(تسين تييدوا كروي الثلث « ان ينجب نا لال اًكراتربارد
 دو كر ايكن ارب خد ؤرعم كب ىرضظرم العن اذج لي ظافلا كس تاي كس جلل نار ماكل دل كيدزن كس ساذج رتل اقاك جوبا يل للا هور يا انرقتم «يتروسردا بلارق كس مالطا نا(
 اتنايرفت نم اذار مايادوخ تراحيد (يتريضلاكزار مانا وكل اوفا كسلا لس مب "الث ال ابطسا مسا هاف نو عب ايكرا تسول وسنن كس تيك يضر يجنرق تر داأو نبال ضلس اره »
 ه سلا نورط كغ يسار لا عكس هعمل اتوب مولع

 ودمع ديدإر بكرا خجساوكد كليب روم كت يآ دوك م تقيقح ركع لف ىرابلا لج اج ب يابت ى يضلل اشسدوارالع زي ء نا لس نوضمول تي ؟ىسى اف تن ال رص با
 ترانا تيم[ لمش مولا ضكو ايلا سجال [ت سس لال ؛ تيد دي دي نارفتميأ 010 جرطما هيد داب لكريرزج اى ففل ىلكئامدب مس عطس هبلتخ تما ينال |
 اكلم قلام عار شرب ساس اء لاس كك تار ددا تبا جل مالحر ضرس ن [ة كيما كرالع لا نكي لس سريا هدرا م بكام ةيليوبم مولحي رتل ينال( بال بحاص) بحماس 7 ه_قبرورلراللا هب سل نوت ظلم المس كش روطر دارت ارزرلا / تسررصات هت كأبتاو
 نيو الع م ميأببا ترن راسب اهتتسرد لاكث ا/ اجب ترند تيلرش م اللا يطع مدر انج اوت تاب
 عير وفعل حررمح ء اق لالعرإل ارب الاو تير ني ز ىلإ كيس عرؤف ترف تدم تاروت كاي ليت
 0 0 لضررع لك

 خلال تيرم, ؛ عك ب روينا اما يانغ تيلرش ىو نسل ل ز لس جر وعجل ترن
 0 0 0 ل

 1 لفلم مالطا |
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 01و ا وجا كال 0 ا نييلوصالا لطصم ريازاب ل ذل يف ةللزاوه ىزلا ىوغللا تملا ءاراب متشلا نولبعتك اولاد! ناعلاتلاو ب اسبملا مالك شتا نم بابلا اذه قلع امد
 7 ل1 الد كك 2 ضررا نجي زجتىوغالم ساو تا 7و يوو مسوق الل الك نيحل ايروأ ها اص تلات از مولحمديك و جروا م يدجرت
 حيرشق 5 .نفاون
 هكر ًاروادب+ ف شكتملام تقيقح كدر ب جن اك ادا مسبق نم لاا وب نالغ هس ىراب دارا كاهن يءاقنا/ناطيشستا د لاما قبقم نشك حسم يا دارا١ بالغ رخل دكر شمات لكدع و د انهي للام كعانلا م نيك ناطيشل ااقلاو ملفن لبنا مرفت قو لد طبراوكدونا نبل ةيوذرأ كب" زلاانلسراو -افرعولا نايل ميلا ميم لاق - ينم قولنا تيايردل كسر ضدهم وود ١ لوطي ل نذل جلول لع تالف ازواولإ و كل نطل دانون ديال كلل ابو لنو عمن رسب كسلا نيلاكآ زل امجاد دج ئاط طركتنج بآرك اي دافور مهنصري مل نابل أيد اذه نط تام ارب جرب بف اطيل اين اكبادعا ابك قل لاطلا لا بص ذو جت اف بيل لك لاو تالت سركلو د تيا كاسل دنب ناش اك ”اهلا لاري لاو تالا لا يذ بيذق» ,ركو 2 تي اقاوعداقلا لش لد كبآ اجاردا "كسدي ١ .تيدمم ماقلت ناجحا اضن ركل فكل نا هدد نسكب سادس مومو ير شتت اها مان دنردا 3 نفاق نالو كلل يزن( | فتلك ايكو لاقتناابلاطوب اب كيد دا ذر كغ تزمحابج د رب لاطولاتنامو نعش دير تنم اع 5 77 عب كيرف كاره دلالرشلا ب دس بحاصداف ترض انج 50 ملا جا اترك رج اوم اياط كناطش لي اذن "رك ل انوا طر طاره لس لزج كس سس ايداط ثساتناطيشم 44 مليش قلل مرر اي يوم ا نلت الأ يري لاخالف بجوساناي كبيس نس مابي لون ادد نادال الو ٍلؤْسُت يلم نيالا 2 | - تم ليج تيك ةيروصءايد رك( ل زايد قضبان( روعواي) باتل .ةلطائيسا ينعم ةسداعم .تاناعن كسار ساي ما ايا /نر نزل نيل ءانوائم ءانركومازجلازا لوا بلتوبسدياؤثقد يضل نالطا اك ملا ىش ازاوماكزلا ملوق

 وبرلاا الاخ ىلا لد

 0 ل
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 انكر

 ما اف تس ثار ان سدوم ءانركل فلج عرس سلب كيا تبوك ضب دسم
 لقأر لمد ب الا تكسر تاكا روا ثارم ليون طك كلن كضكلارسود مس كك كح

 ش ش ١- هكتساديا ثييرعالا ال لرش كراج اح ءىلرك
 اهصافنذ بيلا كس يبا صفح تزصخ يسطر نلاثع تسرح نوعا يلا لسانا ني سنجل ا تاع لف

 نين ركمل لقن لير رلع سييتجئوش اين فاك ارق همك - يلا ابهرت ثحاصملا ىف يسن
 طمايدرل لاول

 ك«لركشملبس رونو ناإب يب سكت سا اب تاب رب لقل عبو هدقش رز نعم حليو نإ

 كب سايز مايك ب.ايكركورغل ع و حيرت يسكن باع نب ضلع وكن شل اوقادنج تراب
 تفها شن لقل وويل لصف ل لاوز نعل قن حا ران اب ب مدردا تاكد اترك ق
 ( فتاك فلك ير واظدوا ماع ١ لطم نحنيكعل اوزنروا نركب تطص اقر كركم ورسم
 - ةئافلا يكب لوا لشرب اقع كس سمس نبع ام ليج اذ نشروا انس حريق لع
 نايب حس دلرز ل يقارط قر شميإ اراهتنا قرش لزعو جنى إب لس نييلوصا ذل نييلوصالا علطصم ىو
 هو سرك ظافلاب «جع رذالاب ىرو بج دوا ليمن اا كك لاري وج خدم مكرم قروب انزل

 لا .اهنراوب تباث مكي امنه هددت روم لاد عرطسابب ع افنترا كرو خ تبانيس ددقم باخ حاط
 ٠ تسلب ماكر وب طولك يامانزم ستشمل ا غوش مبلل افيت نفود
 ت0 آم زال تحابق لرب وابي تبنى ار شااز اوم مس خش رك ال يل ترص لكل تايب )
 تامالطصا هرولع هر روابب روا حولوا روصت العا يرككالاع تيدر ارق لطارتعا لب توك جن

 2# اليدوا ضق_اب دكر اعرب نيفلكم ع عبر مانا/ ير يت ل روعاو حعاصخنل | تاتوا بصوت جن
 اكتم ب اظ لي جدو ا تعاتب الرؤن لضرب سبل وأبي ماظ و لك يبت ارع تحسم لا ل
 كثلمراط «مصود اشم عفو زن سجنا ىي تروم دان نون ور نا « علوي روبل

 بالزافرم١ | ايرارف عونم انعلر هور ند كديع وش جلا جاكم ةدمودا عامي إب تقود ات اروا
 هتالاريدي الب يقسم وضم اوت بجاوانكر هزوررك دات ل ديري يب نيلتفل ل لا نوم

 فلو لؤرلاو اعمل ابقتسرب اهتسرهللا تيري يتسم اكشن للا جرط سا« زر لش
 تبلثاو علا دوريقرو ١ الي ماج هل لس من دن ةالز الشم يس اج ايإ دل تلكضد ال بايك
 لب تاعالطسا كلا كلا نؤددوأب روأ خل فيلر

 بوت سكرفغ افيضيع

  12115/05256010للء-100822 



 ا

 داع لذا وا"رهاظ هيلع يل ابو سوصنملا نيب وقرافلا نايمد) ماد صيت | يق اقتادولا نهيق نوك ن ايبواردابتملا ريغ ىلاردابتملا حملا نع مالكلا ريدا لكلا وضمان بالا ايرخأ يا ةيال نم نارموإلا ضع ةلاذ | ضلنعيجس ل يدم
 ْ ٍتفب اسلا ءاعيرغلاوا ٍةيله ابا

 م ينم تتم مح
 هاون جاز ز استي ارساود هبلاز الاف اصوا نبت يآ[ كرز كنا قم 10 هجرت
 تب ىلإ تيما وم نيبال قراؤرما نش ىرب لع سيقنروإ صوصتم ايوب ماع صيصتب م نيبال نوت لافتا كميت وبس درع اج لردابتمريغمس نحند بتم اكمال موس ارت ل لكم
 ا «ثرشت وبرلازا ال ب استجاب
 لع ركل لن يحترم مالع امكن ا ظفام يانج زا س مالك راب وت حس لاتهع ابننا اذا < ركاييزا ماع كلج ايلكح تي ؟اكرسور لاا اكفاسوا نمت ت1 ليا كتب نمويفماك اليونس كريو كيث اند باحر نهر قتم قشلإلا دنع يل وق

 اهوداب_عرالطصا كن رف انموج عاتوج انوي وشم ل الد عظرو يخل الطصا خو ةرام لب يابا "7 ليون سلس ماع دار هس وضاو ران مالا خفر عروشملاوأ اذلاب ثفلسلا ماعدا
 د عيسات ب انرك عوق وريشترو انركلوري ريقموك طم تنسو هريسغلاو ريقم لع قاطم لوا بقل 2 نجرب ازيد امك اوك كس يقدر ناغم سصيصقم ارا قر تير يف ورب اطنإو قلطلاو ماعلا

1 
 لكلا تلج كرك تن سروا طرشو دايت اكس لابي حلل فصلاو طرشلاو ؛ انتتمالا (نلوصس ما

١ 

 ع طظفلرباظروا تيد ايئاوكت الدليم اط يكسرل رحال تايب درب التلال الو عر للز نمت
 ب مورفم اك نيب دارح أ (نراف هوالع كس للا تبلت تع عزرخرماب ليظفللا كلذ

 . كبساناب
 ديا اري سما دبي تيمذاوب حس داذك لعب مكر نونو. فوري دارت »اء اتاي ازإ ءلوق
 1 اهبت ارك لراوت سل وف وو نا خ_ ءارع صقل ايس بينرت كداهج يقل وذم دورك سوو
 ارش باصم ىغنارت لودروزكن وسلا تل اهسوب كلا للا مدد نسبيا د مذا باهسغاوق كربرات كج هد بجروا لحج روزك ناهس مج اق تلذو لمار كلام اي درك ان ل كرات
 دامت سنون لساووم ىرق بعرعي «س اب وع ىرت هو / اج لك شل يرول قود اددا با+
 _ باج انك
 قلو امنا كي اول رك اهاينعا لم لا كبت لوف ضلعي لاشمو لا ماكل نرجوا لق
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 ميم
 هيريرا “ران ميوطب ل قوم امانا اهرا يلعلا لاو | سيلا نإ مرو | ” نسج قلاية ملا لا
 لالا كري تلاعل تطور ريك ادرلا ارم لكلاروكا حارطروا ل امك دوب دا ل1 ل راكب كل ويتاف
 ليم اين ١ سا قاموم بارقمو عوج با قراهتطسا ديلي زج يل كو كرار يسم اهاتاياتال
 ملاك 70 لما لت ىلا ني نوال لوب لزان تيا ستايل ادس جارد اكن وم ك اصلا
 وكس ونوم عل لم كروب يقوم تؤسس السا لى ا كسرت ب تعوق روصقم نجل كا
 غب لوكرل ضل» سب وك اطمو يورك اشم عقر /نارق لس ناك نبيع كرش لاحد ا كج امارات
 نزلا تفل مذ ةرلصلا صاوصقنا عئازو يرمز متيرفاذاو ”تيآيج الا قادت ءلوق 5 ١ كب تلة كسر وكزب رعي ركالاع ايلر/ل او ب خجئهجوكسا

 عرضا كير اتسور طول رك ايطزاضورك لك لاس انكم رقت اك در طر بحرا )“و
 || متس فوغ ماكي لعرطلا لسير طخ [نكلمتب- ليف تلاع كت وف ترص تنابا ل انرعق شاك ايكابلت بانك
 : س هع جست هلل كس تريآ لن البس لبرج لا رف رعت كر عل كل سعر
 ار الط لمد ادلع طر ..... نائاطلا شل مارا + اون[ ريف رانا ل! ةسيدج وشم راك لب سوصتا ازارو لوو تاي[ م /رع_ اهل نر ريس ايف اعإلا ماع صرصنوب ل وق
 تان اذ لءايب صوص اكس ترام اي ءاشتسا ىلع سيتي هوروا عرط ىلا + وطار شنان اي شع
 - ج_ كى عل حراهسل للا جبس ايكل فاو تحتل وضل
 لإ رف بترك اق فرافرمانايمرد مريس دقو سيقس لادن * اولا( ني ال« تب ردا ةك نارك ل رثوو كرك اشرب حي تطول طوير زوجت تيب اه لبا تيب الق رافلا ناو ملوش
 يلألما مادو! بليكل المذاق نقلي 1عبس قرف ارب ل اهل دوا عي قتل اهلل[ لاك
 - ب انزبهض وخال عفن ضو وسو ا كيان م ضرباقم كسل عمو كيلوت عفلرج ين
 نما ش لبس م تيلبام ارز مسسبص فدو سني شبل يمت رف ريس طئاعزلا ةداع:لاناوا ءل وق
 ثراث حس ديلويبك باب الش امغاوب بلين رأ ل دزعاكن ارث اكس طساعكر مالح اهو كس مالم ااخآ|

 مي انور 1 جيرطالس ٠١ راس اب نيو راب نس الق الطررا تيررش/ كت يوروا ص اتت «لاطبلا
 يدعو كسائر جنت كى لا ند ويد تسرتيطدايز ازرلدن نكد بسازم انرك اد نم
 لك /ن رق كوك اير طءاننا نسا وكب نآرقس ين جوت اج اهكر اش لي سان يوكن ركل
 ْ كميل او روع | بار مصعاأبإ

 هس و سس



 رركلازوفلاو ورا حرش 5 ريفلا ضورلا
 تالتخللا اةرثا د ْتعشاَو كلانخ لقعل !ٌن الجت و وه دنع خشلا باب معلا
 ةروصربغ ىف كنتُ لع أت نإو ةئام سخّزخوشملا ٍتايآلاٌدعؤلج الهو
 ”رقو درجونلا نم يائركخلاَم بسب انتسال ةليلق 5 دع نيرخأّبل | مالطصإب توشملاو

 اثم ضحب شي امك وسم رب ىقتب نآقثإإلا باتك ىويسلا يذلا الجيش ّمكذ
 6 دو يلرعلا نبا خيش [قثو لع نرخ | كار هيف نينلا عون ديل حش مالح ككذ
 باّوعتل  عمدّم الك خر ونلط ؟غن نيرشعلا كلترثلا [ؤريقفلبو "هي | نيرشعنم

 باتلكا رح ءالا وذم اور ظنت رك قم ناكر, انموعكب نر ناالوج ء نوب هداشلا اماتنر نا ؛تاغل
 انركتفرأو يار ارك الب تقعت ءابرارايخاكع نر هت «قلاذم 05 بكت ىسردو ترولو مرق

 هرئاداكن التغا لور هداضلر دا ف الرج كل نايؤرا نإ لسد |باباك ايوب خو سب ؛ىمجيت
 ليارعاب سس راشم ورث ل اظن ىركم دايز ركا ردا 26 ايرارقن كرفوش تايآن ابيل اىارد ١
 وك بيسو رثاك يبت سا ليضع /ت بيدا دفنا فوسخ تاي[ فاو كلر الطصا كن عرغ ارد

 نايبهد كتاسيلاسب بسانم ل ناقتالا باتل اياك فلوس للا لال جمب ايكطايتفا ل
 يركن فاول علا نب سوك نإ لل وسن ب يس اراك نختم تاي أد ترج اياك ذل ءايادول
 كك لزيسس المري قوم سا مب مس_(الك تدين لنك بر لانو 2و ني لانك يت[ سلسل
 '] مش ب شقر شب تابقنتاردك
 وكت ايأ ا هجرت ةكر ع اسوكالطصا لانا كايد تيدانتا هرئاداك يبل ترقتم نسال اف مل وكس
 - « ران سالب ل امك رب لكرسي ا دارقت كنارق ع ايري لوقال ا تباب كنت هتلباض
 شاول ىرصيص ور كك ا ليلراتتما تابيجرترب فو تاي بدامواشألا هانز تال بسب ىل دق
 تأ الوالي ودم يظن اهب مام داش لد مس فديت اسمي نرصوييروا ليئاقإ رار روش

 الذل ١ روارشلا لو هاخ + بانكيك تسرتلار ييجا الر سرك كتبا ترص اهب سي روس
 هس كرس شرين راك وسوق روصقم لصا ال بح اصداء لي لايق سد اب ”س نا ارث ضرفسلت

 انها رطل رك يك تيك سب ارح ارههسر وبكت ولعتمكت إب لما و ركل بس لب وضل
 بم ماضرو ا تي دذوبكا انركدوطري سا ملغ ىلا ماعردا ل اهوبياخداكس لوق ل ل خختناب نإ سنبل
 رسب وبمن يطيسلا اي كرايتطا بولس ابحي د بآ غل ل ضرط لا قوم وددت تايلر الصاج
 دوا تباري خوضم كأي و ركت ب اشي هكعرلالطعرلنلا الكب سس لع نب سببت خل اب غر وشم, ين
 ْ - الإ خمس نوتيآ نامآت يابن



 . نرخ

 تلال علل يرفاومدصا نب لنا نبررولا د ام ررلبمجشما ةاضفلا ولات الا لرعلا نبا ا :ءل وق
 . || ىرمزتلا تسلل ىذوتالاتضراعردا كسل لودلج مثراي نارا العا ب 6 نا همالس خوتم
 ركاج ثيلتاو الوارد ا اهله قاس كس مال ثلا لولا انئاركن ا « يان نصشاس هريفه بتلكو يغو
 يي نبا قوص قئاع رش ادبع نب محا نب دسم نب ىلع سر مكس ادبعوبا(هئدلااو جيم
 ش 77 اديب اشتد مسا صوهعتو ليكم تراعرتف بحاص ط را وتم هي عال سرولو م
 موف ايآ لفن اقتالا نسى ويس ئرلا لالورم الع لذ متع أير شم وريف مل وف
 موكا ءلث ىلا غروضموج ليتي[سنلا بس يك تباعا اب كس ركركذ ليصل
 وعد اك غض بف لقت آر وا زوم كس ناروا كت التخا كب ليث ل وتآ ضن سا لم
 لل اكنول ل وتسود ن١ اذبل تيهدابن اننا كو وتيا تسمو نايم دوا سن أ
 تفكرشلارعو مثث لو اهب اذ ” تي 1 ل يايا إو 0 ام هرروضم ليي 7 شيأ ضم دعب
 رطشل بجو لوف »حسم ووتر تب قخسب ئاطا يروا 2 سسكع نإ | ابيع
 للبر ارق غروضم ل يت[ سسكى روب رطل راددا بل تنس رونق أس نسم مارك يش
 0 تس - كبس اي ورك لب ل لين تساي ا كس ليذ نر الضو ن اروا

 لسان زكا رق
 ابن يزعال يارا
 ناو عل اك رلل تيحرموتلا ىإ

 نارا ونلا دب لالا يعد
 2 3ق ان مارت صو
 ارتصو عم لوك دالخالاو
 لولو نازلاربكاو تّلكاد
 يم ئازل وا نازل رقع عمو

 ريق س يلب | يضاولظداو
 ربا قال |١ نير

 رشم مولا قل وفد
 اورق ىوزلل لاتق ما كالو
 .لفلاو سفنلا ثيرع نادي ناو

 دؤنلاوريصلاو مو اهشساو طك
 ربت ولا ل "طل ا لعايو

 7/71 ليش ايت لاركء اولا ياو تءاجنل ربث دو

 0 نيسقلا آو || كثالمن كلت الا يريد

 ىولكك ل زغ تينمف
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 ححصحسخس

 لبشلةيرعلا نبا ءاكح عامجالا» ليقو4 ٍثراول ةقِمَوال ”ثيدحبليقو ثييداوملا | يآ لق ا خوشم ةرآلا“ ثمل كو حأقخ ا 3و تيك« لا هز هل وف يرقبلا نخ
 يشل نيبَم “ ةيصوإل ”ثيدحو“ 2كدالؤ اللا وكي صؤف“ ةياب ةيؤوشم

 يكبهوا لح ثار تسأل بديكا/ع روض يأ عاري رك كرا, لوح هرقل روس : هيل
 اعبكلم ليك ايي لزرعلا ناري /هس ارامل ايكارارد ا سره ثدارلةيصوال هد ثيردع رك سس

 لارفلن ايريس تيدا نيسرداهس خروسم هس لالا لس هس تييأ هي لل 1-0 ني سلا

8 1 
 وتو ررسرسع_لوقاك_وب خروسفبر رب نجوم ليصفنا رتب[ اسس اولا ةربلا نى لو#“
 - .يفشل ردك ور او ببر ايلي دركي رخل تلا مارت ال لعمل ١ 1 ملأ لبب'ا» ضرتسأ#ب ما
 || زياطعاو كل بإب لان اركي يصو لاندهكيس روم | را اا ميول ب
 لوول ديما عرف وزوار اهقر وتس الل در لم تيان ان قاسم ناضلا كسب لدداد و
 تيلي ب لول يأ هيج لوق نيت تيباب كس « د نوكأ ك1 عراد تي[ ببا | يراول ادت, هل : -: الوب روض لرسم ادلع سا ككاو كيت ولع رسب ل اهانيداس[متاشاركبدإلا ردا بإب لا لاوكداشيا كج ذاتياسا سالما صارت, عر( ةركيرات!بسدا (لاردا ةايركتيسو ل
 :س تيس اك راد وروس قسيس روضمس شارب
 نر تدي[ تعداد ااىرابقشلاوكب_ اجرك يقلل والدا للا مع
 مك لاررتؤدرباري الص
 نير كياوص سر جو _ خروضيسس ,,ثررادل ةيموال :«ثيدعرل يس يلون رضا ثيدحب يلق
 بزلعاكر ارب. فيا نيريز بأس بيت كورت ءسايتلا للا كيلشلا ؛ مراه دركي صايل
 ملربت إب ل ئاردا م اقورمح( نيرا نان زمر اردا بلاط ل نبال“

 دقو ثراها اقف كارب ماا ىف ني ترام «لسملا للا «ذارغددت اد ثرارا ةيمداظ رقع تتكذ لكل أرق لافترتلا كاد انغلب ,بعراف نمو كيرا. با « اسد ءىدترتءممأما ىلا نهال اء ا (كرنررتءدّوادربا هن
 ( اوبل ) جيصولا وقل ,لفلب ساو ب نكاد هس ثراولةمداألالا كتبي شا نكاؤطإ د « ماما
 يس 2 سي يي رس مما
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 انآرتزكبر اكن ارثل يدون لوكيل ىساب كا ؟ ليا هس اتلسوم روسنا نشر كن آرت هين
 دوا. اهلضوأايزرذكت[ اهنا ع[ مرن انهي كرا داغراكريكاتلسد ب سنح ةدك ل داك
 م لوقاكس از ضيرركل رواد ع ىيارثوورته 120 بخس ارك
 | ناب ماو اكسادكريكديدام آليا وكو عساعاسرب بح تسلب سنان دج ين آرت اكن ارث
 قوافل رسل ع يلوتآرسس ربا قظانو,ءج_داشرا اكان تع تياناندبر تملا
 اكوا طين ري نبا تايدياعلسوم لين ناك رس اهاولز/ىدابتما ردا عساقلكمزران هددت هج قلل
 «تاهتار 0

 و رشم 8 اهرب حاصواش ءجروسني نيس لرجال هي لوقزرسعتألا عايإلاب ليك هل رف” س

 هه جنلايبأك مس | ثيرعردا بشار تال المادح كثرع ارا نايا
 ردا تيصواكإ ةلصر لبر اء ب خررشبك بأ نا صو ريو يره سو اء لواط وراق ترنح
 م صاف حدد لحود نجم ادرك يآ للئ يك ناو شرم, ع نكت روس الايدي دلل ثالك
 ارماك غرد دارس نقار وا لبجذ ثراد ح يداك ير فلو لئدا/يإٍ ناهد تعدل ا وردا
 تبر ترفا - هتيس روش "بوعد نرثلن تيك دكر كك// اص فو هجم 1: ار اروشرك ْ

 د لايك باباجتا ردا

 ربت طلرنا كتاب لوك رمي يت دص لسا ىف ابو لوق كيرا حس هوجو لج تأ ك يزني ضعي
 اكمل زكر لباسا ف اس وبنك هدا كسري تار ارت بصرالدا كاسل
 هدلرلو اري صارو | نورك يصد باط 1 (لوصتلرتلا ل كتر د اتينا ل د نر تبدد صاكدأرق
 فدع ل هن اس اشنيبلل تأمر ب وتس احرار لأ ردا سرد لراس ال الاتع كرر
 5 زر لأ نق ولج ثارثسعًاندا

 _ همك با نكي ييط نورك كاكرس ب اءدؤ سادس حشرولاو اشيل نا الا ثيرارل مالم ريغ يقل )
 هرقل ئول» «,تيمو ثراول سنو هب ءارتاورييزتن هرقر ماه دا لرد نا ممشراول ةيعال ب
 ام, ثراولتيصوال نار ايفر كنت نيس اسا ىلا نب ث داع

 2 امويصصو ومس ساس رمح مر ع ا وب



 أل يكفل قد هم ارملا وثم يطل اوهرتي رئل ا نمو!رملا نال ٌريعفلا يكد لاقتم هنال ىكذل لبق رهشأذ نيكسم هادط غي نذ م اعطلا | نوي نيذلا رع و ىعملا ةراوهورخل ؟جواى دنعاسلا ةرادقم ”ال ثو”ةمكحليتو < همسي 121111111110100
 ليعلا تارا ينافلا ةيذل بقع امكىطفل رق هل ةبالا كله مايسل ومالا قادت
 مح راهتناول /بارتويراوض وكم زور ببسإ# ذرب دن تيداع فرضت دبا ليتل فس ايي ا األ اورام نلوجسي 2 1 ناوتافق قا تيازركل انف ر وزد د هيسرد هي. اولي 2ك ا تدي نور كي اع أيك تتااو هفدد ا «بلطم ( ل سا بنور هكر رورتوتول يبس اعين يب اراوجوس )««مصياورمشلا يشم نزل نب ألات طل ارد اع رست رك لراليكت بابل ءنادكا قالي جالسة لين لوضدد ح تقاطوك توام. سكس وطرف نرقيل يلا ف .تياقرشراط رقي دروس ]1 كيلا لف دلت 2 را اراريكتارتكب لش ل جامل طا دربك تعأ» ريباك بش ميش وأر تي[ رقد كيب جرار ذو يرلر خا دنس دوور ةدئالا ل || ياسا. طفلا, دصرإر سم (ملردا جى( عطدا/ تس يرغتقيقت اء ضرع اكد ا مقاس ررابتلا 1 ترام يلرلل_ اساطير يراط الاول لاري لب سان للج م هرفربالا ستكر تتالذي دانك واج لاق يل تيا مهددا عسةرئاركد لإ يزغ_يكن رب اتبكلت مسرد ال لكس ساروا كسل ايكار ال ايردا حس سميا : وبطل تب ىراب لوقو ارو ني لجيل تمبلر ترن وقيل تل ل د كداب لاق : 9 0 يي متن قطب [رلاوتساريصتابروريشموب رار ماا رط جس لاقت ايئدز روس داس | ندد مرد تال دكار بزيد دال داير مزن سال ساب تس نادال ن عل“ ا تيد[ ان وددت بافما وص, نر_مسلفءايرير داق“ انحكر تنفذ موقشل «تاغل
 مر ل وي ومس رلتلا نيسيا ضال ءانوسسي ج هدرقشلال .تددعلددا جيدة يئان محال لس سرد ع مي ليس بلوك باب لالاب هردلط تينا تاكا يؤ هلق دب [ وتبسم مهي خا رككرشم نم, تيار رن قاب تنإب ينأ كمايداعل_ هن هد بي ري كرد هكر ج اشير تلو ددوك ان ل4 ريا هزور كلو ر لديكم زهر دم ايو هزه دوما
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6 : 

 صيفا نقيطلبر وا لوب لال نط سبأ تيروص نا اراضتاإ ن1( | رم قمالالع
 رب ارد تتاط ل نكر وزو ر ترض اكد, بيسو لابن لو جاكوب ب بلطع جار رطل
 بهدير ساه زدررت مدر

 شع يررارتر دا لي 1-2 ذ_ اسال + ةر وسكت يآ ماصواشنلرغ أ مد اق تش ملدق
 نقيل يذلا لج م سشياقجما حرطقلا ةزاصدار دس سلسال لشرب ك يدي يليق رل
 جاد نفرين شرا بذ_الهكب كت نمد ل 2 بايغن بحاص ل لم نيكس يل دنا
 مح ,,نرقيطلنيزلا لق رج افا اكمزدر حس“ يصلنا تلو اذ__ىلاعن قتال سات ارلاكسسشل
 ابق الا ساكنا اعيان سس ماما. لتلادوكتو دب سيكا ورزرطؤقرص
 قرا لريفتانرب سا ششي درنة د صرت _ريفن زر كلش كر رز راس يسوا ذمتك كيرلا

 3 -١جخب اذن

 زئعوجابأ/نالمكلا لانها سبيس دول هد تمالك, ويل رعدوكنمت لامن لو
 . || ررجزدارتبم ل نيكس د ىب رز كربل _مدقم تناثر لابيبكن يقيد بارجاكسسا بحاصداش ل
 لاكشإ رب سا.ج_.انرهزئاوركزلالبتبانمارتر مقدر ردا (دقريظو درقيفي نذل لكدثد ا
 نشيد باج السا تنمل رناطنل 01 لر ارب مرر قيل ف م رغم ارب بكد
 :ريهتلار بات زم لعن مظفر دا سس[ وط لدا يرفظفلا
 نلينب_يلرايتناوكى للك دور رع سيرين ئاطل ع كل يي جذ_بءاس اش هزت
 نكي .تربازطاس_(ال فك ناردا برثتؤل فساد سا ديب ىب تهرب كرك حاصلا
 - || قرا تل ف تامرد درعتممس اونا وتمارس ا تار ولت كذبا, تدق رب اكل كس
 رب تقفل اهخا سؤ لاكي لابعج_ابرو لاوتسا ضد جوخ ةقاطا يرد ىرخأردا ةلاطتسار جرد
 لش ادكوكل رواتكر تقف كف دا لترخةب_اررقل ستكون قتلا رانا قيل انابابكل دس
11 1 1 1 1[ 1[ 1 11 
 لكمة قخموا بقد ترش نابت هند لَو كيب وحالتي ع سولف دوق ساكو تايتتا نا
 بآل فاسابهلبا ترض زاب لير هذاك دررتهدزت تملا تبدأ افا تئكيي درب بدك راس
 ا خلوا تب كفرت يطا طايع يرسم بس ترا وج زرجد رايك تؤ سائلا كاك
 هرن هلك نا ورد نقاوة جس بوعداكا نفد ازا رباكراطفإ لك نإ راسم لما مندل

 + راينتا كد اررقمكم كوتا ىس يروا جس ةيوض عماري سب هسانركأدا

. 
 مس م أ ب ب بتبسسوو -----5
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 نم نشل لعَبْيكامك ءلوقل هزه انبيألا « تو كلا مايرقلا ذل ملت لحل «ىلاعت ءلوق
 مونلا نحب ضولاو لكدلا ميرحت نم مملعن اكاميفةتذاومل ا اهاضتقمّضال ركل
 تلا "بتكابكىدم تلق ةدسلاب ناك اربل "عش ,تارخأ كلو ىكحو لرعلاب | يكد
 0 ُش ملو يرشلا لبق مهدنع ناكابل ييخت وهامن 3# الف برجولا سفن ىف
 ةنسلاب كلذ ناكاملاذ مشو و كل ذ مهل عرش ملسو هيلع مرا رص ىلا را ىلع اليلد

1 

 سزاما كلج سا, كم لورد خيب ةاهك نس بش لوادي كانععي لاقت ل ش غرور شمل هلت
 ديك يبادر هس كلاب بعكا_ هرج |(: لاسيما ام كل درزن ا ديل ذيسدسرل#
 رج لذان تييأيبرب س ايكرابتا كتمان تددؤ هاير تيرفس داق وكعب درس راف با
 سا سلاسل فرو قب انو باتي شب تار اك هز وردك ارجل البلس ماش ايمانليل كلذ ه
 مس يرويبشتهتاض تقم لي بيكو بكي درك ر رض« ل ير نزلا لعب سكك ماكر اي لق ف تيبآ
1 
 ٌنلويد ترابا ادا شرم ملساء تيآركلاع لاحلي لؤل اد لئتاب يا ىبعشعد دسك
 كمل تعصر م ملل ءتيبآليسايكل تنوي لوف رس دز_لرعلا نء اج | ماعلا
 اقرب لوا تبائسدكوخاشرا ل[ كا جون

 مرموق ت اقوا مديرو ا ءادا كلي « بتلك تي[ لا ل يع اصداخ زر هيتلا ىلا
 نفل لبر ةيصلا ما بتيكاى) عروصقيطر نت ب رتود تيرؤ نرد قرصة رييشت
 سا السر يق لرب مثلارجلارتسا كوزدر لإ كانا هيض تيبابتدايل عدن انابيب
 ل2 طكنلاب نبات تأ /ياكلرعلا نيا وسلا دج م دلوق بكى ددارفسر ارتباك
 ركأردااهفايكارر شيول ذم مو يلطرشلا لص ترضع نكي نو كس اكو زرع قلد
 ل ةروسن» بدلا تباري دايلر م روض نريأدد اندنسلااب تبان لج ارت شرك ل1
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 1ينقرْيسلا) لِتاَكَو «لوهب وسم درالا م1 عاروشللا نعد وعي ءىلادن موق
 لج لاتقل عير دعات) صال يذل !" له تلق ةرسُمم نب ءاطع نحر برج نما ءجرخا
 رهشلا ىف لاتقلا د1 ىندملاذ عل املا راجظإو ول علا ملست ل يبق نم ىعو هزموعت دع لدم
 || نم ٌرهاط/يجوتلاا ذهو البام فن اجغ هنمةدش 5 ةدتفلا نكلو ري لشي يبك للا
 : زخيالايكأ مقاس
 رك 'تياو ريل (/ رويس دفا يلم ولا تاو ليون «اكرابلرت :ىمجت

 0 (لسثدىفااددب لاتق تمرح عرب كل رجب انيلل د بح_اي/ل قس رسما وكر اط خل لبرج نما
 يباح هس ليتك راهطا للان سرك لبو ت عال كير دا علك تال دري اجل ساري
 مع تذهدإ ا سدادسا لرشور فكم تفلت تنسي ابنلاتخ س رعروييرك كب يؤ
 م سنت د دافع تن[ ق ايست 5 مما ل اتت ضل اقملس ساازي
 رداهس 2 يل ايكو ت جاب كا هه ليولتيل تيآ جور قل روس الو يلو
 للامر مس نيك رسو ار وار ف اكول اقرا كني اركاقكم حس تيب ب كبد ةروسأ ا
 ها مرحبا نب بولس, ينحت سرع كلت ابر بح اصواشس ( ليل امرت بسم ليلا هو بيع
 له س ليسا ردا ع الركتلال دونا جان ساد كالا درب تيل ليم نيلشم
 عدل تيأى دب يد لاب كرماظتاكم غارب ساركنا دكت عا
 هس دبا[ ابيكا زل س سالو الر جيدبت ا ةكتترل سه لاجل نيفلابتا ارحل رهشلا نك يودسي
 لاح هاركرشلاانلورروا مس هانكس سال .ًاريايلاو ب وهلور لا ليون دمر بي

 كلاس ايد لاترد انلورح ًرفابجسوا اننا تركيا ركلة نقفلا كر ثلا نترك دمعي
 ليزنارسلا + دلو رايز لس سا عسل هوك نول ش ل قتقلا نم
 1 عاورمس ذ_ال ماساوكل رو نايتس تاب كان كعي_اكلاتكس العرش 2م هب بلطماك بألا

 لإ ووكولاو فيبر ككترد اناوراكولول حرثلا تبيبترراي طرد عرار لسا يزد رخ دوا
 أ صرف. نير 2 لسا يربامرافلردا قلمانكود اين لي - ةبااقم دم( اسر بهي انلاك
 ضرس فلو كرم معبلل ولوج كس هانلمخا كيبانذل قتانردا موالي لالش
 مز ئابراقم_ل ماكل ور كت اك ك نا لسن تان زلس كا يلوان ع سطرد ا
 4 اكرورختمفا رن كرش | ل اند نقإركويك

 ىو الفنى يسرب
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 و ازوفلاوالا يرش رصف لكرلا

 ١ ةيايتا وضم ةيآلا “يلوح اعامم هلوقىلا* وهون ولك لاش لوك ١/8
 م اسس

 هور مت جرا حدو تير لما تيب «لوكا ىلا انتي عر, نارفؤتع نتزلا و م« ىراب لوك
 ثيم المد 0 سا

 عروش وزن نيرسخبك ايكانل ابن ماعلا تيبأ ميركل ربات 20 روض ق
 باد نوكت اد تسيصو ناشد تركع راجي بقسل طي ت يصور الباك عددا
 :ج سشنف تروا كسعربأ هدا عمييزباكد اعني | ترص جنبي
 1 - هيج ايكاب روش جيك سيرا هرقل كروس إل كيفلا و ىلا
 ليا ساو بكد ا ضار الع ملول جردا 00 كنار يذلا
 يرعفطع اد ل دولرو نبا ليركسيمورت ٠ ٠ ارا لوك نظاف ثت اونا
 تيك اس سبب اذ سرار تبا انر/كتريصو كو رقففر د٠٠ رمال اس سرا لكر الس ليا
 , رخو مشا دجلرا سوسضناب رص ائاوزا نور نزف زلال ةروفسس تي[
 ا سكر سوفا شو هوي ابق ضيا دايزرقدا عدل كابر لون سداد
 ايلا دار خم اي ترانا ارواب روعي ثئارهج فن تسد ردا ( كداب د ردا يي دام
 رز 0 مدا[ توضكربك( قكيلقاس لي ليدز فانا رسأف يصد ىربا
 عنداشراامم و ييلرشلا ليررنص كريب لاقل سا قفاشأ ا تبل الو ثارت ثيم لامك

 ماس( كس مذاب انام ]تبدي باطما يآرب يتق سر لاقي نا كن هل دق
 أ نما سنار وص انب ضرك سا ليلاس لي اقوا < تدهن عتيد لاقيرا قفل

 نك « :اكرافر ءابىكالد تان يجر تت نلسل 2 ءخيإرماراب ثع لاق اف يطع رى )رام عل هع
 ت4 ٠4 اج تءاش ثيعرتتتلا جبات# اهترع لاس كان يعل الا هزي تيس سابع نبا لامتراطع لاق“ هدح
 ث“كهدكك6
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 ف
 مالا رن وكتس امم او وف د مكين قلاماذ نبت تلو ”لاعت هلو

 ضيم ا ا يي يي يي يي
 : هج .. أس لررتطاب تالاينو و سلا قيبراما ء تقاط اس د ءاييدإل اكرحا سكئ ف نب ,انرك داب كهتئاباسم تيساح لس اح. انابمب تا وقت ءانرارماط مادبا اودبت داع
 7 انش سس ء«صارشلا نلكيال تيا ودبس ان اهفسشبصا اوربت كرم ىدابل ف

 لد كس تافذو ضاقاداررس.. نأ اركي درك ايبذ_تبآل يا يسم لأ 2
 هلو ضنك كنان واشردم اكلات يكل يكن كل اسا ب ذإيم

1 

 «ج يهلدتالزوو روض با كيابل و رقل ةروس#ل | ودبتل اوال دق
 طلال بال يباب تاكلي |ك رام نيرا [ رنا بكس [همرتكرا لشن الانادربتنإ
 هسددامسارجتأراياوضت حر تفر دا باص يب الايس ل داكار( ال د لان تأ ب بجي
 ا رس ارا دبا يهل ند _ااحت شيت زاسسد دجال دك
 زم ئاهكل سارتر (ىلايد سعيت شلا اهو ايه سلا فلا
 هياء ل لي ساند اعل هرطتو ا لايام كا الدار "بالهم رسال ص صقل
 | + لو هانلوقدا
 سعر صخب نيا كيك ف دبر ورك تل ث ليف صاص هانس للا للسيل ف
 1 ا ل كلا
 ليت ردقىكيسراسوردا م ندب ددقم نيل كري جسدا قافلردا شاق ترص
 ةدئاقت ل, مككرا لقنل | رورصرب تموسؤاناق اعز دارت كن م ويلا لهل
 نايزناي شركت لكي ن اود كلكم سس أ س نونو ناوج ايداق كر دول الاسد نا تسشسمإ رب
 دي ةردرج ىلا رست رافبا هاد د ادّكال تب

 وائراقلار سابع لباب لاق لوزن عروس يبق رك لني كر يرت سا , كدا دويبج راهب اهيل يبس سس ري ير
 ريشلاو دب ريم ]

 200722-ع17187122:37. 21025 201-71



 1 ل

 ام يدا اوقاف ”لوقب ”سونم,نا لبق * تاز نحيا اول | ملاتت لوق :نرغمل أ نهو
 يالا «دهريخ ضل ىوعداميط كيدي هي اهيذ سلو كوه لدال ليقو +” ممْحطكشا
 نم لارجلا ىف «”مياخَطَتْساَم "و جاقتتالا ىلا حجريامو نك او كرشلا ىف * هات تحتل
 نم ؛هاظ ةيجوتلا !نهو | نعاق قلي ”هايقلا عطتستول مو متت ءوضولا عطني

 « نومك قطو لل ابك 1مل الو * ىلوقوهو وتيألا اق ايس

 | مارتن« روض لو اي دالك لاارقتا م ىراب لوق سس نارك آثر وسروا ؛ىمج#
 ألو تيشا ل 0 ارك ةروسروا عسي ليدل سايكااروا سس ا
 |ويتلتابر وا م_شريوازتطاروماروارفلو لرش جان كداب كس تيأس ا هتاوسوب أ
 رقتيءد_هليزافل يمدد تقال كأول ودا دسم ةودبتسرر دق ررضوركسك لاق
 ' ٠ © شف عضرلاءللسارك ف انرمزبد مسرب اظن تح. نوفس ا فالإ وقال كء م تنك ايس
 هه تيأس كنار آيوس_لوقامز_دم روض ت يشك يتيس قاس لااوقتا لعق
 انرذ جدياس اوبر ةرااولاوكاياهسل [ توتال كاهن نكرشلا وتلا انس ذل اهيا
 ْ ك0 نيس و
 الاضرار كش رك يركع م اظمدا مس ماك ذ س3 كاش لاياشس كس لسا سس ثلا ل يأ سا
 أ راند ضيلطلارادروا جه فيقتياقل اراقب اطساو سااكئانقريث اكس ادا جدكرانقيرعا
 كتقادسا نع ددركر كاكراب تاذددا م_ تاذ دقي ءاقبك اللا كدا,تبذالكب ع اكابش#
 ظرورش اكرر هيك يان تارا كرب ىر رب ذ_ باهكسبك تيآل هر دا ءاتلرف سباز كن لاطم
 ورؤوس عت ان رلااوقناف تبا اككاقن روس »ولاقت نتزت لمرد ناؤإب كس كاك ئاهياكدرك
 -: يدرك رويضرك ارم كبرف ل زان ( لح دب كي لابي سس لا
 جيدرما ىداتضاروارذكب لرش د اقت تركب ليش ون عري للاب حاس هامل لرش ف ىو ق
 نسما الترا ظافلا كم تيأ بيتل ب ردا ع مس لاو قلتم مت اب تي[ قرود روا حقل“
 لهما ترئتةواكريلب#.اندبدارلابا ىلإ د: سئل # اة الإ لع خادم سال رمان
 مس اي/لقلس لاذ نسابط) نرار موك يحرق صر سنبل اكن مال «ج_اةجرجاو يرق لسنس#
 نتلر زرق كلل نظاره فراطعربا ايل وكري لاما دك قرض رداد ديترتا/ت يآ يف لانا
 يؤ ديلا. ىزاجناووجولا نأ روز | يئرقملا لاع نان عسل قلاب تء[ىرضدد ا ضن

 هس كم دلل ل اك ا
 ١١ 2731]:11121/ع-10022



 ملوقب خوسمٌرآلا * ومص مه وأكد امي كَل ني ٍنلاوم كادت ءلوقءاشلا نمو
 ةلصلاوربل !و ىلإوّملل كاريرل | نرأ يالا وها كلش <« فب ذأ هخإ ا

 1 هع الف جالا ىلوُم
 1 قت ص بيش مسن يكب نايل ركهرياعم,انرل ان ركع يعل 0

 انركوس ءانركاق كد قانا وم. نناسعا ,ريطغب ]ص جرت, راررتشما بيرق ئسب لوم عتب لآرعن يعتم ماورإ
 كرايلوق ءاش هر سرد هيد ل لكن ايزو ربع ساردا تالأألسا ريق | ل ىلكج قالا وها لوم
 ل اق اقل تيبآر كدب (9 تعا (ًاسالادإإك هب ىرابل وي ارش 3مماترازلاو با

 يشأ بإ راس راج جك كل تالارما ل وملئ لسروا عسل ل اوم شارل
 . || هبا صمد طريب لاذ كيل تدتحئيزلاو « قنا[ ء ان روس تري[ روت سيال كنيزناك لق
00111111 
 اهت سي طاولاكت بارق اف اديس هتك كيرلا( خلاب ترك ازا ره رابعا اهتم رارت ل لسإ ءارجسا
 رثكأ لثنلا ل ظ حس فددنم ل اهبوإ وعقب نلقاك مطريلطدتل لركن لد نار نعت يرج رم خان
 هت هيفا مر قأ انوا بنلاكبس ناروا هت لوب ناسيك ديلا خاس/ ل يلطثلا لسرتصلو
 ارانذابج ضر اركض و د وأو 2س ل اظن ادا نيجاهج كال ملك يلطرسلا ل نير فغ ًاأسرتو سارت
 نال اقئرادت باريس ودل كيرجاهج بج شرعي كة ش داو لس هير كي لؤنود قدا
 عع امامي س راع وشر 0 ررقايداترو ارك اروشل_مسإ اكرالارداركم تيآرت كرب

 داب هك كد درك كا ناسا لول الدنا لدا نقار ة_ان تشسر ثار حس رقم
 دل قيل كي [ىفاىسا .لزئتد ب بش اريمرك عم بسانمول اوركيد هلل لس كا تقو شرد ا
 ير مامماخالا تلك لدق ب ايكو ةروضاؤكي اق امارس نياك. كفيطعذ ب الاد غركن ايبود ارك لاري
 ع شيل ت الارملا لوهلصو ريدا ءل_ كل ءارر اوت ثارهعل حس امج اطع مس«( اهرالاطلل دو د تيآر النك
 يار ضم اهرال اواو د تيب ى بار | يدم مه ينال علشان الذب ع دارا مب مول ىكرصا
 تيك رابنل ةبوماكد جس عوق لم ءاثورحمكرم ايوا ل اطولصذتن | ازا يجبرك يشمل ئصرشلا بتل غو ضب
 ىضو الو طيطرلا(ما تعدو نقلا سمين تدريس طال سادس موصل
 يوتوب باعمال سوم ير اهردا ةيد ناوات تفرط يد كيل ؤلور هدرا هال( السإر يق 38

 ثاراسامد لص تروم دي ثدارك رطل و اكسيد لجن اواسط سا ب | عجج و حاعم
 :ناصا, لوس لدا لولد وتفوق 2 كسار قو ثاريسك جس يدافماكم لانا در بازح| ةيرسلي لسا ء كوبا
 اتت اسف لدبي كمل ضل ةيدطر) جسةليلت الود لسانك اوغرتد ايا راهسرداردسو نفل ت 2
 -4 ل طم و نإ[ حاد وف لرب /اهرالا ىدالروا تابصع, نور لا اق" بترا تس
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 لبس غل ذ ف
 كر 1ولسو بيلع

 : هجر د قال, ار لمس /رابتخا جآو ءنز دانك رتح ان. ق-- نداهتا - عقب نانل
 سر _ركلكي سا لرط نييك ايكب/ردا روش يكل تيا يلع تارا ذا اكرإب لاق |
 «مست// ان اهدا عملاق ]/اردام اتبأي لل إةليضأت اهنا تتح لج رك :

 رشا راس و ب | كلوب ايل م ج_ روس دال تيب ( س2 ن يقاوم ىراب لو
 مرارا دايدود” ردم يطؤنلالصرتلا لدية ديت ةداكأبتن لس ابج# كاغلاللا

 تمام راش ةروس م لق اكذب روسو "تاب تيأس فن الازم اواو يلق
 رق اتا ا رات تقر ب ارعضاو ب يلسلا قتلا نقلا وهوا م مشل از ١
 ايلول لادد راندا تاس ودول ١ منور وقم الر فوديم وقرا

 ركنا درب تكي يفضح ا( ارث الدو لوك بنلردا ىردام تقدس ثار انش ا
 شييرادتت ايأ بج اقف دب تس شيبرادختيبأ <« تصر م زيت كحد ارت فر ده بصر ا

 نوه باهتساما ردا انكسرت لفل نروذنروم «عييا لوقا زكمل دق .. 0 باور شكو ل عدل ةراضانلا لال
 ا ْ

 :ج تيآيكءاشل ةروح لاق الفيس, روض ربا ناتيآ[ سا قلاد ىلاق
 ال هادو (لثال زر رك راو هس ىراكب ل رك ردا أ نإ اوربطتشاز ءاسب تيجافلا تان علا
 روق سرمداوت اك ورك بس سب لوبا درمدامرب نإ تكبر ربلا ل نير كمان وربض نا لترا
 تدضركن لا هس دييلاغلا كل ياريول دور ورق نا .. هالييسنيرتلا لثكو] توم ا
 ف هار قرك_ كسك ارشلا سدرك رقما
 تكس ىاككناردا يابس ماداد/اب ك1 سا رمز ربي كبد كاك كات

 مرر لتقو ساء كر رفر رقما رس وكل كل سالي هصام/ داكار ب اهانحكر ديقم لي
002794-61122121[3.010925001-271 



 ٠ امم

 تلق يف لاثقلا قحاب اب تخوم شالا * م كلا راهشل ال5 كل ات هلوق ةهئاملا سمو
 ثرحبلالاتقلا نإ ىتعملا عزكلو ّةحروبملا ةدسلا خالو ل اًعقثان نائقلاىل ني ال
 ثا آلا”ةبطخلا فولسو هيلع شدا دمعامنلا لاق امك |ظبلخت لش[ م[ ححارعش ن نوين
 | نهمكولب ف !ذهرك ره قالهركموي تم ٌييكيلعمارعوكلاوعأو ركام د

 ركل وبباتك لب سر لتر ددايا لع [ردوعشما عيد جرو و محال الك حكرا, لرف سم رب هر دس دمج
 قرف بمو ب( انكوجلع برن افمالاس الع لردع لاقي لين ار رنا سسك
 هيدا سات اءردا كاماك 1 مفرخيظذ مكيف لسنا لونج عسي كن مرايدردا
 :ل ضن بلر تدمرت روش سا يا راو نيبال“ ا د (امررطوت
 . عصأ ل مالا ةروس_لوقايوم روش ت باي لب ريا الاربش اد لوقت
 كلو بدازيردا و كيناشن لشلا ودك ل اطعاولاو كايا ها لجلي لوريل رئاوضعا وال وزمن ينلاياي
 ةزوضيس ..ذفاواقياك فا[ يكلفك ردا يوك يج نيم اولا ,.ىراب لوقت سأ .دكذيب
 مس ةروض ديب نر سكودا ةردسسل بسس لاق اأىجماا هليل تي رتل نسج ع
 ميال لع جيرمن ع لد آر قد راسا كر يكلإ ةروضي لول فراس ماشا رجال هلق
 . حامد وهدا زردا ضم عربشا هد مارتن لجل: رك جاكت اباسا نرعرصقم
 لرد ينسوا | ظافلاب ٌّس اعنا نورت ىراقلاهاور هم

20010101000 
 م زلرس ليل هر كى رابر لذ 517 | رز روس بلاد ةرتر تشع لداء _ل هنا
 د حسن رالالتسطع اوك بيدا
 نامل يقم ل ركون لادرب سا يبين ة روض نيل ييز ل فاول اتش ل دلو ق
 اور دارا قيطررشلا لس ررخ نيكس مللت يو با ل_اكلبج لركن طدناا للتن ققتكي
 75 هت سالي د ع كاين يبس باشلا لكرقى “

 اك وتس ساذ_ بعاس هاش و[ررط لسكر كيد اهايكرد) ؟اكي باكل لي مان تيك تاب ي /هفو
 لورزناكت يأ ءادنل ةروسوئانعب ىإ/ت اف كر ورع رارهاوكلؤلالسص بحع ىرورم قو سا لكرب ساوس
 شكو لزاددبم تايآو اقلب طاع ترثو تلوشرو | يلغ,بروااض سيلفا لسا يجو عسلي ود ىسا

 يركزون ن يدر



 1714 ررأ و ( لب كحد كل لادا "لات ءلوق كلين
 6رالا كلزنأا «وكح اة ركحلا ترك نا كانحم تالق ”كرلا 0 زن اهي ركل وأو
 كل ةييهقلااوعذري نا دم نلا لها ثلزتك نكانل عنا لاخلا ةئاوطأ عمن
 ءانيلع للا لزد )اهب مهيبوكخ نإ انلو مه ردع اع اوهكسف معامل
 ”اوكش لاَ ودا ذاندبناَو لوقب خوشك « زيك يَغ نب ناو طك * لاهلي

 نؤلوكنوكيراقأ ريغ نم نارخإىوإ ةريغ نعاضانعمو ةّيآلارهاظب ني>ا لاق ٌتلق ||
 كاكا را الاسلام

 اع اك راتزء دا دج ضال سال ارادرله_د لزج تذل1 لبا لم ااك ماك ءادب | :تاغل
 ؛فه# بر اوتشير براند لراس ل كسي تدرك“
 رم رك تيل قاض نرسم منا راب لوثرع_روسخ ءهالراج كاب ىرابلف

 لالا و تصاكو يب كل وشب اهتك ك اردارم حنا ومكر ظنا لزن ابق كرايتطا نيد كاك
 رك ابيك ئاق نيا مفارماكت امرقسوو لشباب سا لورود ريمذ يدل جست بلس هس دا
 كاس (ًكارتلا نيل رنشني دار ام زاب وكي دا سرك لصيف اكس الاعمار ا هونم ا
 لرب اتكلم س ملم ىد ذا ددبش زف. تيار دسم م نارغآدأ «(قراب لوف ءاديدرلطصيف اك
 لورار تبارفيسرابتود هدايا لاسسب فتي سا ليون لورود ردوا لات تيرم اك
 4 ضقت دال ل لدرادعب [رقر وانام تدعو نب اوك لدعم دالاس

 يصيأ ياكهلا روم لوقاكد_ دب خروستيرباب كس تييأ ليعراب#لا لوا كاذ ىلوق
 دمهم لع ناه_ درايفر صايم بت هو لدرس مالا دا ملا كراج تاق ا

 اق لارا رايتا برك وريطرشلا ليوم لون سس نئسرباكا عرفو سرك وا جاجج ءارسابع نب ! سررطعح
 ذك ت امانا عنا قب رشلا لزغااه منيل واو نار مواطسر اوت للرب ل اكرر دا ل تاك ًالسإ ببر ا
 ..يشايتناالالارعا كف اونا تيب نزلا

 اقرئوارف نؤلاقوق هررطنمابيرمرنويت_راللش تي ]ل تيك اكرر عامواطألاهانعم تلك بلو
 بز ماب سمباب فلوو ول_راجب لالا نركسسيو ربل وشما دناك كارد انرك/ نفاع

 خيل هوركع شرك اهي كسمئاظةيسا عفارماكترادقمدو كل ث ةلس د تزابارل ل وييذوت لاجل
 ('اككارشلا نم نطمزي_ ردخ مي دق يئاروا سرر يفاكسسا قنا ومكث ارخ

 لسربّلاب لايت وندس |

 ىلوقدةخونم
4 

 0 م بم



 0 8 9 م م امو 8 1 نم 7 م

 ”هخوشم 9 بالا * ىَراَصن وطعم ةككك نإ ءالعت لق ل اقثلا نيو
 ةغوسم لاق امكىه تلق اه دعب ةيمالاب

 مسا
11101000

 

 كيوب اتيكرع «4.روضتس تنل اودع كلا دعا مكين *قرابلوك لافنا ُءروسب مسيح

 يسار يكس و تجاهك ل مهالع ايدج عب خروشم

للاقلا [روسوذ عب خوموب تري وهروب 7 نكنا مل وق
 0 -كبستيي[ي

 دوتبلانرت لاو دس مدق تباخرس لي م ىومرلإ ١ و نيكي ةئللت رز راصد ز ذي

 فابدولامازجدوببلاغرق رن دس ركمزيوور ذك ولا نينار اور 1

 ى نر طيس م كل لعد د لولا مد مع
 رج ام( /امما يففضا مركب هوب كنا انس كرو ع وطال علل
 انبةبلانق هلام مدق تبنت م منوم لاوس قتلك رو ريع يكل ما ع

 - براس ولي انقر ازهر لوركا دز 8 نيل را

 7 اقئك لوطا اكو زنلس تسرك لاقل ال سابع نب ترص ف ىراؤبم زل نينو شمل وق

 ادط جا لول زان تييرسور دبس ضوت وب واصير نيبو وكول بج. انت كن رارق تباشر

 تبانادب اقنكمدايهت قود حاسبا نرمي ايلا مك 7 / زل مثلا اكرامتس تم

 بس ثماماناعب ردا ىرورط اسر مق
 تحي هد رواج هرئاةردس تيبآ وش سيرت! ناطأ وا ىل وق اهثويقنر

 ا مد دبل اهتنايعيدوا وئارلاو ناياهسا كي 0 نيا
52 

 نري مر جر تقدس ميسو تهل مي نسوان 1 اما كذا ريصولا لاك
 ارسسرابتين درو | عجامدإ 2 0

 ملاك السدس كوول دربيهرققو رمل اورو ليا كوكي قول سر لس ويب
 | كاكا تنام لك كي يردادما( 1 هس انمم اكرر كوروق_.موم قادنا ىضورطو فس نيل ع
 5 لاقالل ةروساسيج كرورضانر ناس /لرجاوك وزنا تر حر كور نايلي لاو

 د عمو تيآس اك قالط ةردس» كيكو اغآدأرء لب ع لش, كباس وذا درسا
هد ليزي ا كانلارغأوأ ء كيدزن رالركد هدالما مت امرا قثؤلا ورتتس سلوق

 لد 

 هو تلد سو ريتك كربون رئت روس سا لوب إب لورا و تبارقتس رابتر الصوت

 - هسلم ا توري ل ىسارت _ مس نايا ى ا بالخالوا ضستعآل
 ا يب للا
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 ددد رش رم ١ ريفنلا ورا

 ٌملوقنو) لفض الف قريشكلا كارصلاو قريشكلا مدكحلا عم ٌالاَمْب و ام عنقي ةهفلو ةملضلا لبعو وكرم نم ُداهجلا »ب قاتّيام لقا عمىا اًقانخ لق نيحيالا * محلي لوقو هه رسل نعني .لوق ل نقلا تايب ةخوسنم «3 امن َواَذ اهجاورفلإ مك اعن ءلوققءارب نم
 8  مداغ مج ملغ هايدان قفل بلم عج ىراوس بول. روز يعض عجو (ؤوض ءانيبان ىو. صوب ليف حب لاش ء للم نيفخ ب نارخ ءانؤبلياسل كس اذاؤل ريل يوظف ( عد اولا .تاذل ويبي سس سلس اًميبعتم اءضلا سبل
 الع لعرب راب لوق قتلرس. تالا ا وزع تبخر وضم ثا اورفنا ”قراب لق ستمءارب ةروسب جوت
 نامالغ « بلأر الشد امج تراي رورضرك نس راع اًفاذخ كاد وم انكم تسلا (وعشلا لعر سل لو
 لير شف بلي نين تال ج ظل م + سبت ليلو تاس 2س دواوير شارد مادضرثكل ي لاقل دوا ندب دتايكرادقم ذا ل شالوروتناءاس تسدخ
 تناوروا حالا يا هالروا لجتولردا ككسوح و ما ادب هذ ل ال اذ اقف اهون تب تي[ ء كت دامب «روس ب لوقا وب روش تبا ل ستي زبد ددنمأ# اوزفلا مل وق
 ل . رشا

 أوك مانا ترتب ل تياود* اهكوب ونس رزع ت يكتم لوب سرح ل حن لون لم تلاع اد | لاعد لبا اي لوجررجت ايج ايالوعتسيردت « او اي لوب لارج "فخ اي لور قل اوساي لوي ه داي
 ويزن | ق « ا جرار وع الا ىلع شل و جف تيكر للا مكر ركن ايتن لين (ىلإب :اارظل بآ ؟ بد مزال اكن عمدت يك رثدا لوس ياي ضر( ايفان جلس
 لو مترف لع الو افلا ل شلل ”ترارب تيك كلين ة.ارذ ازئابع نبا ترخ « سب ضيفرارجرب لأول
 1 . عي. نوسرس نر وقسم وربك طلاع
 تدب ماع كعامل كسري وذم طوروزوم لن تي ؟ركيبئ لا.فيمام هاشم الا لثا ناك ملوق
 رراقرانقم م زامل كدابجت ايروزظله بس مدام تسدقروا لويد اش ييدابج ل لس ريفا مكب
 م 3 ايوب لب ةروضم تري سالو
 دما ةررقلاو ناكم الا ايرشبلر امي.إي # تسررتت ؛دادلا إ مرقف هراوصأب وع هدأيب انكسال لي لس دنع لوك يساكدرنا لوك صئيم لف تدوصاواوق ب ماعرف تنطلق وريمارو ا وحسن ماب ام تقو صرب ليماريتس سري لس مجاب *# لوقفوا لو

 تسر طن يصرف

001724-21-71 



 ل هريغ لنعاهانعمو ةينآلا يهاظن دا لاق علق هرثكني للاي
 ٠ || ك1 ةراشا “ كيذ 1 ةينازلا رايتخا بدق الوا هازل لا ءئكب |

 صل هضيال“ اعذ < اك !اوخكش او ”لوف اأو وعش الذ كرشلااوانزلا

 ان :كمجإت ا لتقل را ايلا ارب قار :تاغل ٍْ ١
 تاتا 5 ئايالاوع او ءاكراي لوفر روس: تسال ران نازل ىراب لوقسرؤنهروس ١

 0 اكتم
 فانا لقا مكنت« شسماددا عد 0 ًايتقاول شارلي اي ج_روغ

 - هاتر اين روسو كضافوو حماس كيال لاو هيرايلرد اهب عض سإ
 . جس تم اطدزلهردس لاق اينو مروح تما تسري[ سيباوس#ا قازلا سلوق: سذنل
 متاننواسرلرشما ها راك /روك سيلان. نيا لاو كرو |ًينانالا حال قالا
 اد ما لس كررت لاك أ نيل دس ناز كرش  بازألا
 بروش تيأس |لرزل رست سبأ لب نانو
 كورد ارا لدن دورك ١ مابك نزئحاّصل او ملت 0 القات

 نإشيرلدد الفم راهت لد ٍ
 وركب اجرك راك اربع انمجفومت طب ورز رردا ديالا يارب نا

 ويا اربد لي لوس اك يت لس: ايارفا_قيليرشلا لسلك: شيع
 كسير اقام ماا لامعا لاقل "ناب لفل ا بج ترد يارد ابو وتوثبج هئانج
 كيال هلم امو مم باتوو لل عناب سزتاج لك ميئازردا ارتد كنان ليلا
 زازا ليفرن فلكل اك ازكي قتيل تب[ وزن اسود فن اطمومل»خ نجس

 تياترو لادم ليال خ ههار اتساع وج
 مس لام هابتور اب ىسلكسي البس يت ا م5 راورز اقل اعل | سل نناراسم
 زاازارتوب 226 3 زاد سنا شب تلمس رب لعتاكعا

 رازراف كوس رو تاور حابب ليس 3 رابعا ين مكبسانم رع انس

 ا! سمو ]م حاب سمارت ناس انتو هلل تيفال دانس كاتس |
 5 - نذضوجو قزي نع حلازلا ةزمال .. بي ضشيرم اًكيراسسل تاتي معرب قر انام ل روع 4ك[
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 ةجوأ !نهو ةاخوضمب تسيل امنا انن ايعىبا ىهذم تلق امي لبعلا فشانلا |[نواهت وك وال لقوهخونم ليلا« رك امي لمني امشي "لعل هلوغ 11111 اال ذك 3333 2ئئ ل
 لقحتلت يدل | ”ىتنلا َكَجْلَورَأ كلل اًنلكْحَلاكرإ.«لاعت ءلوقب ةهوسنم ظيتآلا المعي ثم ٌءانْسلا كن ليال لات عتمل وق بارخكلا نمو «داقعالاب ىدآو

 ىددع ٌديظالاوهو قو الشمل | ىف اًمدتم ةعمانل ا نوي نا

 لراولر فلاب ايلابارداههس روس تيبأ ركام مام ذاتسول ,ىداب لوق بمقر
 انا «ءىراي لزق.« رجل كراسشلا كليا «تيآ ح_ باز | هررس هس دابتعا لراثةداينا قت نونو وك مي بياكل اركي ليا ترجل رم ابك لين حايل كج لات رالي س 1
 رو وجا يةثيس رون رو البابتلاب رات جد نك لو نبك ل مم جس روس سه هما للان ا
 8 1 :منمشمل . م_رماط هدايز تاب جليد سرب
 سل ثنأ# لرؤنوروسج_ لراعيه ةروشن تراب ثا س دورت ل متذاتسيل ملول
 ر رابك الب لاما يديك كبد اال | «ددترارع مظل ملك | و غليص لينلاو 1ططإ باهت اركس امارلاو كامل س١ ١ ايات ينل اع قلانم نيالا
 أ لن خر وشم | ارمي ينوب رون يأ هيكل يي ل وزع لق يدرس لال لو مر

 هس اكان ذاكل ءاهك ربا ترطحألا بيتم بل وقري سان باتا لل رك كا نسل
 | كفايم تاي كت يآف را ع رايت ذل لوف لراطد ل شلاق اجت مضت
 !! كولو لعاب تاسست هي انراشيم هدب سويد درب لاعتا :ايبرق سبأ يك
 ؛ كل سا لامير ل نار دعب ل ردود ا 2ك لود هل ارغ سر ب لدذاددد
 | اناا دئةشيردرتك لا بارلايلوجيردل_ لولو زل قد شلاش بج شرم :ايلأيد ركع اكنلاريتس
 | بكا لرثدادس باير سلالع [ ننال دقن القرش راينا كك لقال ا ميس تيري بازعا روسو ج_ ةروضجتي[ل ماا إلا كك لال ليت
 | تروصل اولكر ير[ ضرر والدك ]ا ةروتس كيج ار ادا
 ا تيأس توالثزج هءدضا كروب تّتاقلا لمادا لكندلم) نا ىنلايلاي جس تي اشرد |
 أ! سلالم ووإ رعي سا وار ليسا انللعا انا. لتقيم هي بلطح جس( دقش_ظوسشلا
 1 دان [تفلامري اسس تياور سيلس[ ارد عشنا: ترحيل عال بول | لئدرتا ترد ا
 || ..الريوكى لص لنا نايك راك ل دارس لان بآل يمقاورك للنوم

21221 

 سمسا | ل لل يس ل مم يم سم

 1 5 م يسم ل دج نص رج ص خا ب تخل 0 ا دنع يس يح وصوب اوت :

284 ( .47107290001-.6-00 



 1 اب” ةلخ ون ةيآلا 1و ل ْوُسولا "يجادل هلق هل داجملا نمو
 00 قا طرقت يل والراس لرك سانا سو لان امك اذه علاه د
 ليقو ةميلغلا ةياب لّثو فيس ةيآب ”ةىيوشم لق » اقفل ام لم

 .امانكلا قوق دنعو ٍةندواهملا وكلا نكنو ةمكحم اجاريظالا

 ! دوج ءءتيلاسمةنرايم ءاندزاثن ةرآورنا ءانركك تس ةامانم سمان: تاغل
 2 نبع تءالاد هبا سا شيما م ءانازا ءىراب لوف لداجةروس
 اينآبءوساونانل 2 «ءاكراب لال 1 سررلاكا تاب
 دار 21ج 1 اهكامرردا حس ا

 6ع ل م انك تق راندة كي راند ريس كوبا
 تأ اداه يوسو ار وسن هب لوس هناذا ملوك
 هح لرسوم اهات اب لين اكو ةيجولا» نايإ ل... !دميشف لوسزلا ماناؤااونسآ نزل اياب
 تاربدعي سس طي 0
 شررلاب ركل الس يلو اتلاف لارا 1ذ_ركل تدل اكس ترقب ران لازم
 | ادي يعقد للا | اكتسب وم ايو ويتسع بارك درو در تيد. تقوانتا ل ركوت

 اتاري بج «هسركأ كلت ارتب سس سدر نس ابنك تكسب بااظأالاو تددقول
0 

 4 «هورداايلو 7 روش تي لادم ورب لين دنس

 < تابكن اركاب الكرش يلح ىري نداوسوت نأ تقف || 7
 57 ”اناساساسالت رسما ربل 0

 ةالرؤه شي 1 تالا قرارات آو رنا اولا
 بايلاشا تلو اوني لص 0 نيد اىقرص بج ىثي

 تاياور ضعب لأ سئ تسؤل كد 2 ر/ل بس رول (ارب 20/77 ياتو ولع سس ارلعتللزاو ىم هاياذر

 0 را ارضع تح
 هس مة ريلدتلا سمر ونعتو | اجرك ارش رد لي ا ا

 ا راتفسر لا هاكر ترجح رد انك اير .ىرخئقل 2/0

| 
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 اكل

 رطل ويّشنيث ةروسلاريخإب سوم داود ] لّللاريق هىلاكت ملوق لثزملا نمو
 برالا درج 2! ديكاتلا يشاحّرخاو ليلا مايثاملا بدنلا بيكاتةف ٌقروسلا لوا | ا قحلا لبس :مييتم ريغ سما تا واصلاب يضل !ىوعد تلق سمنلا تزلصلاب
 ادع ٌةخوسم ةيئآ نورثعو ىدحل ه نيد يلرعل !نبال اقئاوم طويسلا لاق
 رمال يسد | نيئعتيال نروح ام لعو ةرشع حست تراريد ديلا مدعو مماكحإلا املا 5 نا نئتسالا وا ئى يلم الا واهريغ ل يشل! ىوعر' ولعل الر ابهضج ف الخ

 اشم
 مئات ل ا ا دلل  ةتصيضص

 ريكدا جاروسنبس سرت كرف آل مروسمًاليلفالا لب !|مءاكرابلقسملرز» قررس نحت

 نرسل سب تابت ليزا ئراذال سس دانا البدو انيك ماوس سداكبغلا نقد
 كرك اكليل سا رم جر خأر دا جريل لب مايق بابهتسا ضرار شبا لل
 : : يايا, لاب وار لوس تابعت
 كش ومواب لثاني دس لئن بكيل سك قا قامك لل كال ليما
 ارم

 اج تبأي لد ةروسب لوقا يوم روش تباب كن يتيبأ وسال افلا واف وق
 :وطط ل ورفاكي رويس قإ بابقايثرملاوركروإ [ مت امفرافكلا لذ مفورنا نا اف ناك
 ا طاوقثلا شكا وا تبر نيزلا زلات

 | مهبادتار تالتخارتدب لرش ا/ فردا كافس ليا كيل كيور رك/ جس هياترال اا اقبل
 وو كيسي مرت هحاجآ[ م[ السالاراررلوب كاسم تبروث رق ىلا( سلب امر سنان حراك ل
 سدرك جاو تا هداققايكفررب ساره انقبذلرف كسا لمس مهل سا رك كك سس نايم
 ....طناهص ستلي_يلإ/ فد لئاتع سا كر ممذذعي ارثهد هسايرارق# جاكت ردك باردا

 هيلو ادرج ايكاتر كنااسم لسا سرك فكس ضار ترجتمس درت اد دعس كير فاك تيدد* ||
 راي رو الدر سرصرابتن الاسواق مك بج« سبركب له وا اياه يسد يي ور را

 اكسارفاكروا ره رروخ ل اسم ضرير دا لوم 'لزان هروب تأ تايب لوبق ادة لومثا انو

 ىلا يردوا ااقاير ضم اكر اسر طل ؤاهسسردالرفاكر تو رهو يكفر
 قست يرجت لركن باد هد هس ةرعيرك عمد تاكل اسم سا نإ يس كرام تاكل يي روك نام
 الرقالا ملوق# يلوم رس هدصإ وثروختمناو او نتعب ي حسم ذاكر يلوم ىف

 سايفون تفز لافت رفرد امل نيل بل ىان ربل كسا ركب سنو ري[ ليل ضيا
 ع سس ب بنس
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 ْ تقام و تارهدانع ادني يس ا [ ل ارأ فضال ل ا تيآياك ل زيوس لوقاكا_ دب روض تبمابك ل بتيتأ ب رسن لي ليل رف
 هرب ضاركورإي زاياسا رز وقتيس داس ليان أي لع و اليلر_دم
 سيقلانستو ركل اراك اعبر, نضاناسا ثقل نإ زوم فتايات ادت
 نير ترس سوكر ك اردو كسا كا سابا ]ا ارزلاناتيانس لا ْ نياك 0 رنا او كا هاج ىرازك نس رايث لدشلا برغل تار ابند ردا اهني الداب 0 لسا كروب طلاس يأ ايررقنز_ءاوشك بارا ل رتل تير لل انه ضر نريد يجدالن لرد هكر تءاد لأ رورو ساير اهتدودإز صدقا جقك دك لابتسمو ميساراكدأي|

 نإرقلا نيسام

 7-27 00 تارا اني تيأدارتكازهتسا تيارا ع نرطخب الاس( عد هدا يراك لا ا(ًاكنلاروا جا دتسم رالاداغلالاةللا دال 1 هب ابد انك روسو يكب اهلك بابخسا كرك ذماوكر يكن لما شرخ وا جس ريكي اهتساكرهتنان را اهتبا 1 وسي هي تاب جرب ليز كدظذاك يس دارك لئلا مااا نكال هل
 دب هيلا اريل ماشا لين كرير لم نااقتا راها لد ل_نوصوخ ععسأي يرق سيراعشا لس نر( لال رار روع يتب[ ليبدو ارسل لي سانا هل اسكس نرجس وسبب لوف تيدر كب رفاضا ليزا لايكات هتلر بسس ,ءرشلا مشكل لافي هع سستمعأ يارب هدالدن تب[ سنا _/ليئرل_ ارك زيسمالم / هييتإ د تيأل وسم اروا لدار ا ءلوض داك الودددا //سلالاملرت 1

 100122-عاز 121:1. 210 25201.73



 قبس وعجصلا محور ٍلوزنلا ِبابَسَأ ةنرعم ٍةَبعّصلا عضاوملا ن*اًسيبإو (
 .نيرخأتبلاو نيم دقتبلا ثالتخا ِضياايش

 لرارش قلم ساروا < لوزن ب ابسا تنوع تاداقم ليرد شوي[ [ ير لسن نوجرت
 ا م( سقم + تالتخلاليفاتمو قسم اك

 ُط رافع لمس نيررارشر لبا ارض ورز براس تفرع لوزنلا بابسا رم لوقا
 ريل مول يبل نبا جس ل يراجب نا ترش اكسل دا ليل لفاوكلئاعل ن يلتت كرا روفظملرإ
 تير نارثوك وسنن تيس ل لس ناردلس كسلا هوركريك يس ردفان ضيياصتاإك دعو ليلا نسل
 ررقلات لي يدرك فقام ,عايكراترشتك اكس كرك زم سنس لس اذار اق
 لرقنلابايلءاك النسل لال بش يلوم ىلاقتناعووصرمييليثش ليك وفرك وبكيت
 1 ٠00 يا روبططب يشاء نال وريضتج سس بانكور سباك لوزتلا بايسا اف
 1 2 آر ل هسا مح تيب ل درب اهسإ سرؤرخم (وشاف)

 عسانوجا ًادانغل كج( سر ( ب رابتعااءتسرصخ بيس ليون زانرو ل يضخ اسك بسال
 اكهحابرب (لخ لور ببس تقول ملء سسا جلاد ايم لل لتر ليو فور بحسم 101
 است ايآ يفداك ل وزن ب بس( م) اكهعابرب اتق امرت او ساب كم تمر وس يس ىاوق
 مخلط ت يفقاد لوز“ ب بس» ع لوقالاكرماد قرب لا نعا سنيك ناردا لم امدباذد
 بساط كيال لد س فلام, دل ةاهبل اقل« فرست رأسا
 1 0 ا 41 لوزن بيسك ا ا

 اه (امريرور مو ارصتي أوزئبيس( هر :ءيكرورص ان وبل شاء ايهيربس مس 01 بس كرب
 نورس ةرركلالعلارغال__ راذكا بملأ 9 لبو 10 20

 نوفرراد صر وكن وزي تكر رار اكرنم سس رباقم رشم كن ارت اي درر المولى رركمارجر د |”ارتوك
 ركب راسا « لينمارترت اب حسأ در ارك زامل مم, كرؤلاب سيرك عفر ج([: كادر عدي ك ل روح
 . هيتس انركت باشتمصر# رص لاري كويك يد ارم انمى الحابل دز ىو هوانا لوزا
 الس ا هر ذ ل كل وزن ب يس( *د مهر تيابنل قيلت ارك يحل( ليف شسك تس تسلع
 631 ارز لروا لك هيض جل تمرد ) عم اكرتا تي وكيس راب 1 ستبم_ ار لعمال
 , د.علي برلارل لاقي ىزلاو م تيآ دمرككأ نب رن اورم الشم
 رف افا. تكل ات تلا ىك كيلا نب كلا ربك عتيل اذغاب/ قلعت
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 اممرلب ةيذلا لوزن ثبس_هورلسو هيلع هدا طعمزمز ىف تناك ةرمز ٍضحمل ”!نك 0 ترن ”نوليعتنتيال مهنا نيعب انل اوّذب اسمل مالك ىقتسإ نمرهظي ىذلاو
 يدوإ مسو هيلع هذا ىلص/نمز ىف ناك امم هيتألا هيلع ٌثمثدّصام ضجل نوٌكْذي
 ووقلا عبمج مق ابطنا كلاش مزلّبالو “ ١ نك تلَرَت ”نولوقيوولسو هيلع ثدا ديص

 .طقن يكول لإ ق ابطنا ىكت لب

 عاب اثم ءازكل تك ازنم تن .|رضقري رك هس يهد حلتوعر( اظومح رارقنس ل نيك انو رباوص( الكب سهجبرت
 تاقالااسب لير( ار ببساك بآل ور روم جاد لفى متن ارتوج سك يال اهتسا رات
 يقر كارب ءاذك تاز كرار وبا وهمي لسا ييئرم ارز رعد اضل ارت تأ

 2 ضتش بع ىلاكن 11111 سنىرورطز ابهنز اوربت (ايري قرر مس
 ركرامصنرص وس تايوبلا دكت انش ل درت بس دمك لزدسظف اهؤلا راك ذلاو بلوق
 تاتا يب ساروا 3 دم ساو اسك تاطاعم نا لوب لوب (ولطس_ريدر كس كارلا

 اقف ب بس لالفاكل وزار سا لمس انراتي وسما ذك تاز لرقياكماهصلب ل أتكر .«٠ اذكق تلت ألا هزب بسحا .ءابك ل, اهكل ينل ادق ايما زئروا نقلك وزن يبس دم اوع
 وتسع .عحلااو ض تي مووغماسيلا نايل يبت دز ببسي ركل ندب يرارهسسا قرد ١
 راما .ابكايب لم كارلا« حك داري تبكى ا«. اذكألاةندف كندا
 «ءاذكل تآلاهزب تلزنرب جنتل دك ثلا بجلال رم وطعم تاير يعم تداغاكا نيعلامو
 ميلوزتببساكت يأ مذ هدرا ليد علاش الف تيآود ل + لدبهيرارةخ سال
 . لكاس روت بسن ايب لسؤال بوت امد سس لل لكلا تسرب قا سكت مابك ياك ناد
 ح نرسل اكسو نسر شرخ تاراورنا كل تياور لاش نإرح امل انم كي
 وق الرا ذاكسا هس م يلدرلا ل متيرنحر آر يذ_ دم و ل هيرطي زاب قاطعا ايت ةيل ل لم لنا
 3 هس تيار هك با ترم ةررلاك ١ ,ءرشلا مو مول ايات لرب ل ران تيري قو لا
 ادازناف لضث اهي رنماسس روي ىرارسا يا تقول ال نيبرشلا دس ركل ل يلطدتلا لشرح
 (اكديرت» لرب لزان تباي كى اي رار ب ء برغل او قرشم ار الد تءآرك لاب“
 م يفر
 اكتم آس اردا كير تكل رق كادر ي لطتاو ترصرت علل دب لذا: لسد لج

 ىرركتل ل رقك ينور ..ايار تك ايب لو زتببست

 10022-عاث 01 ق1ل:. 2102501-23



 _: رطل 1س وورق 1 ضررلا

 3 تَتدَحخ اف داحو | ملمو هيلعرش١ دص هر ال وسر هنع لكم ال اوس يري دفدأ|
 بابلاكل 5 قاهالتو ٍةي !نماهّمكحولسو هيلع مدا دصطبتْساَو ةكراببلا رغايالا كلت
 ! نك ءلوق كلت ايلا لّزْن اف "رمل و نه ىو نولوتداهرد نك تر ”نولوقدو
 وه ةيألا له نمولسو هيلع ىثر لص ملم ابتسا نإ لا كراشا ,ثرامؤ ” ثلزلف”وإ

 || عورلا ىف شدّتلا و ىولا نم” غرذ اًضيإ كثررابلا كيطانجم عاسلا كلت فاعؤاقلا
 لوزتلارارككب#ر وصلا لاله ق ربحي نا ادي نكي و + تلزد اف لادن نإ نكمُي كدالف

 زيان ا لم ويل كلا لصثلا لوس لانه كئاسلا كرد ا + همجش
 ايات اظن تيأاوس اكس الم ةريلرشلا ل رعت ًارداارب شاد قداعلو أل ل راهم
 هانلقتلزنا سد ركارب كيج ةركلايبرأت اق اول ارت ايكت دالتزب اثرا اركتيأ ساروا
 ردا لل ركل اوعتسا قبو تيلزنكب» فرصا ءازك دق لاعترسلا ل زنا« د رتردص ضخ كس لدا

 يآردا (طابتسارع تيأس( عر يلطالا ل عرتل ارك رطاكت راب س اهتساندم "رانا ي إب
 ” اييذلرس اء كيا كارلا ل ثقردالداككيقلا[تيبآ ل تقوس ليلراببلف
 | رشم م نكت ر/ريتقامك لورتراركوس ال دارك ارد ا «ء تارا جباتلسلج
 اررس ماب, نبا ترطحال كدت تن م ثدع هد لانم اسالي ايلا كك ذو التو مل ق
 تلايرد حم اة ده اذار كسي لاباس مقر يطمن ثرتح ل فضلا لل
 5 هس راسنا ريل !فايكشسرااسا بأول
 أ اوريكم تيأت فذ ىلا < ل هلررب لكل يجب ايركت اقولخ هندي وكل ورث ابيب كرس ورش
 يلا قاسام افلا. ةيلعرتلا لمتلا لوس السن, للة كراغ شيصير لزان««وردق قترشلا
 . :لرالس  ركلاربك لايك يبادر ح نأ تر داك اخ[ تح ثيددع هد لام كروز
 نتن سناب نببىسلا سبأ :ايكيلردا هس أ ابك بآهووت رتل رم1 كر يطرتلا لستلا لوس

 3 ايلات ادالبياكتنج لبا ل عليكك اشن البباكتصايق ءداتنام سنياطلاوسك ركع لوم ان
 تو ىسا عير تاكل اب ن ارم :اررن ل بأ 0 ركبا سنت ا ىتنادلاماي بابن "اولد الو ءاحر
 ؛ م كراك وبرر شري :كلزيلم درك د يءلإ :لررقذ باه ف ليمتااب/ فاد دبنا ءت اكد
 تكل را رشم ..رشلا ناب كيل ليل دان ليج ا وسنن اك لحي تيبآ ل بآت و سا
 ا تام داي رورو ةلس م قريشا لستلا لوسي كس لايئتسس ثيبدع تراي ق ايسر

 يوتلال زدني دب اكرتا نو ىسا تيآرلجأ سن ال يمس سا ردا قلب .
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 :|| بيس ريش نم تسيل ءايشرلا نماريثك ناقل تاي !ييذاش نوت لحما لك دو
 "|| ممل يشتوا غياب مها لانس ةباعيملاداهشتسا لثم :قيقحلا ف ٍلوزنلا
 در وشل سفوا ٍةينا ف ملكب ظفلتلا جول ط كاسر! ماهجإلا! قلب نيروكزملا ءامس نئيعلوا لوما عضوم ناحل و ! ضرغلا لصا ىف ةيالا قفاو ثيدح ةياوردا نيرشلا همالك قد اهشتسالل ةياولسو هيلع شا ىلصمتو التوا ٍةياب
 , نا يقلارماو |نمربم برلسو هيعرشدا جل اثتما قروصد ا نا شلا نم تاي
 طاح! طرتغينالو ل وزنلا بابسإ نم ةقيقحلا قا نم نم ئش سيلو ثني ووو
 كراياللا هب مص تام لالا نارها رفُملا طرش امنا ءايشنالا هج رِتشُملا
 صقل! كلت ةذرعمب لل | ايلا كالتب ءاميإلا اره كرَسِتَيالَ صصقل | نم
 نع لكلا تن ٌرظٍروجو نم كاذ لثم وا ةصقلاب *اعل | صقخت اهلاشلاو

 ١م ودب تالا نم جوصقملا ْمِضرَسَتَتَي الفرهاظلا
 | | 111 1 ا ا ا ل

 لغار ىو زنبابسا :قيقكاىف تايد امرلذ ءايشم ىعتسم, يل لذ كس 07 تاي؟ نييك
 كل مالكذ با ايءانير ليثماب ءدارشستسا حس تيب ةاوساد تارقاذه ائباب ننس الر اوس الشم يت بج
 انك تياوروكث رع ىلا اينما ار تورو تس ال كيفما سيول اري دابشتسمإ
 تاقفاوم ضن ديحأل مجد دكس ةيلا ءدوكزم ماما إي «لوز قومي ء نمط سا اسس تيأس
 رثلا لصحر 1 أي «لئ اضن كدي 1 رها نوقروساي «ميلط اي انزلت ادا ال ل نآرثرللا ود لمثاو

 سيرا ليث لوزن بابس ١ ساب تري تقنمرد موصل عب ووو (ل اروع لاشتما كس مسكر يطع
 طر فتم لك وزرشوو نرضوت ُهمل_اهكررسفم «عب_لن اواي طار م رسم انك ءاح ! النا ا دمر دا اين
 مكس مغ ل تادقاو انج ال اما كستءايأي ياكل و "ريش تاي نرطال عج اعتاو هو كيا كس

 اشم وج |”: لماع هرب اذ ل دكر وا اب صصخ ماع سس.نتدتق »و سدد - اكس آ لي رسدمر
 تزرع صصّ ب مع ار صفقم لا لس تاي [رك هريغد لوب لرب هس افخم اظل يآ

 . سين ناصر فب
 يركتكرزغ تيرم

 رديجووالوق لاتو : ب تم هرع نوع » مترتملا ةدايذ نم رصلو لصالا سل * كل وخد ”دوق هع
 نوع + جريد د هديب د
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 الإ ثيب دما ةىكن شال نيقباسلا ءاسلالا صمت ٌناانههرلعي نا قي ايمو
 اًهّتياورن وركشملا ئلكت ىلا ةضيرعلا ”ةليوطلا صقل قتلا ليبس لع
 ىرازيلا يي ىف ءاجدّقو اللعت ىشاءاش املا باتكلا ليها ءالع نعل وقشم اهلك

 هم وب نلَسالو باكل ا له 1 وق ايصن كاعودرم

 روا- يمر وك مك لش ثيمواع ا صق منقار اههثا تارطحاك ح بسانعانيل ناجي لامي دربي
 بس هو تارت شو رب نييريسفما ما ثيلكت كن كش اي كنج رلذح ا جعل هو لسنا
 داك ب انك ل با م »» دبر ور اع ونرم لح ىراي ل «رثل اءاشسخ الا نش ل وس سس بارك لع ا ءامهع
 00 رشف <. بيرك مر رمت
 ارث ”ملاعتر شن | لوق باب .رييضتلا بانل اكراخ < اى راخنلا 23 هلو
 ١ لاق كب قورعتس اطر هررمرهولا ترث لي

 مس وفاوسوا تع ذب تاروق لجل اركب البا اهنرتضلو ةئارجلاب ةاروتلا نقي باتكلا لبا ناك
 وااشرإ ذم مالي كلووت حج لس كيفت ا ص يلأل رش ليلا لوسر لاقف مالم الا لال خيبر
 والولد! بي ذكر وركلرصتد كب انكلبا متيايإرف .. اداقو ميول دك لو بانك لب اارقدصتر ميريلع
 ا رما يم ارتأجرواريشا التاي مرك ماازيلا لزناإ ورشن اب انعأ

 ل رثتا طابو

 نكيلوم طروجتو و روإ سنك # ايوم أ هوروا سبك ثروكرلا تس رشلللا نطل رم نور وس نزلو و اكو ب/

 تإاكب كياوك ور ايغخبو قورسود تنوط ريم و عرحالو لمإرسا ب نعاوث دعو تياولو ق* اوم
 رت وكس شا وركت يور هس لارس] يسروا وع رانلا نمو رمقم ًاوتيِلف ارمتتم لب زكى ع

 كداب روج رب درك ول ن اج صخور وز سنن
 - كلاب مث انا انيإ هو

 تائه يدليارما فب لبث مالم ازاغآ يبل رف يوكل ررطتماب لك ا * ع لطراومهكسالاب ثيدع
 تصد له س اهرب اش ثيداعا لكم سكر يلغرطدا لس ركب بج ناي اههتروبىنم نغسل بتاب لت ارو انك
 يو امس بكه دركيلرت كب اتكلب ا راجارد ا ايراجاو ثوخاك ابتلا لي مالك كد بآروا هكا أ

 نكئبلاديبملو عنريلا ىف وعتتثو فر صتفابزلوا هوب دل اقرصرمالإر ضف نوكي لك ياي مكر كاكا اك 7
 ث زري قش اننا كلذ ىلخربت رقافو انعشررو اذ هع رصتنئالورف الث انعرشد روابف مج ةذكك

 10022-ءآأ 1217. 1025201-71



 ذو

 "للا ابر ء مشينا[ و ارب تاسبشو كوكشمتباب ل عزت عيا لص لد كل سوفا سرفر
 ايف ابر زل ابلارشلا ب بحاما ثمر طم قلم تاجا كن كت هياور ع
 1 مط نامصدما لروما ترو ل باز لد وم !تببن مس  ليبس اهذ روت باتركلا لبا نع ياورلا لوقا

 لبس برس نا وع نما سلم دس طالتخا ضويي» طالت مخالا نع نعالا نوكيشرجو رابتعالا ليجس
 بت ماسبب ضاوسار لسا تبساأ اجانزاتيادد حس كلذ ىوس اف زوجتالد تدلا ارش ىف

 د ركل كل ضرب فلي اريك يبرم الع
 نكي ركود ارطقسا سلم ريلي حارسا ثيداعا داضتاللا) د ابشنتسم لل كذبت رسال تي داع الا
 ليستر ك نا كو يكد اضتعا طابع يل انيديابامربعسانيلع ا دعا مانا جاف لعاهنا نم
 جب مس دلدذ باكا لصالة صو لوا عي ٠١ لا شملا و حيي كا غنم قرصلاب لدبثلاع
 من بتم يو مع يب اثم تتادسك + ا كلاناو ,فلاثي ام انربعامم مالا نع

 كيوم مس ع ذاطك باتكرابج تبعي زكد حمم... ليقلارج نمالو ليلا | خ نحال دع توسل
 ل ا مزاكالو ب نو لدم

 - بس رك

 هل تعش كرابرداوج 2 هدورلا وو لوقنم سنا تاردج كمت اريح اص واش سرؤلا رمال
 تيلرش ىرابب نلوم رت عيهوركاروا . لع ركى بل سري ساروا 0000
 رواد لومسرب نري حشو رود لس ركوب لري سا نشك ركل قارصق هوت وهم فوم كل
 يروط لاما ترص 21 فاشكم) اهل سمإ ل ساي وبعد ب يول
 هب نقود تب نط كرشنا تايدوبك سر

 بولت لخير يت

 | ارب سمروفملا صيخرتلا نيو مهن ماج اهب لاؤعشمالا نعال نين قيفتلا مو ئلرلا لابتديسلا لاند همم
 ف ميطل ل لج اما نب لص اكنكر جيجل ترابا نم ضع ثررؤتلا انجب شيول بدار ا نذ كسروا
 |(ةك/لقف_اانم ىلا رارماو ( طع ضو ةربغ كذا نال نرقلاف 5 روكرما صصقلا ليضعتو ميزت

 | و قشلاحركا ىراقلا لا تنو « مكر يرش 1لسياييبن حمل شبا ف وشم لارا ني" ننال مج
 يان[ اناا دعبل هدام اد تحير ناد مشينا ةزرخلا منن فد لب سيدك حاب اا” لانا نو

 اكانر قو (5 اقره اذكر اثظو ا العد لاتناط برك فلذا اب ديقم وجو روظنمايلاراشم او برعلا نيل جت ينسلا
 إم (رينملا عزارسا ىفاذك) يخدل ماك الاب لسنا عىهنماو مهن يرقي نوذاملا ]|
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 سس سس يبس سلا

 بها نملا هي زج امرت نوركادي اناث 7 نيعباتلاو ب ايملا خارلكيلو
 تاداملاو لئاقعل ! كلت ٍيفّتتل تالاهجلا نم منأ ٌداعو ٍجوهيلاو نيكرخملا
 ليبقلا نهى تلزن اهنا كلب نو ديمو نك 3ث ”ةيآلا ٍتلزن نولوقيو
 ةقروصلا كادتراهظا تو دصقيد «براكئاموا هصضأاموااذهداأ اوس
 فلتخت !نهلو ييلكَل ارومالا كللتل 12 اصويوصتلا ثا ٍلُجَول لب امهو وصخ ال
 كلاطلا ةقيقمحلا ف واشاجشملا الكم كثب لكو حضاوملا تمرينك ف مهلاوق
 اًنهقفلحان ويدل لاق ثيح مروا دردلا كاراشا ةعكنل فله ىلاو#ي لئتم
 0 داثلابمعتم لماع الع نحاول يب ل١ لبحي ىتح 72
 ْ هكحرت
 واعد الباع لإ وا باف هكدا يا

 0 دربكروا ساو م او حرت تاداع داع هوركاتاي لرش ركل ايل ساصق ضمك

 ببسي ماع "فوج لزانريقوم كس عطا تيآ نالض كتبت دي يدام كل: هع سا ادكذ يقل
 هلع رابظأ يطا تروس "وب لوك وا بيرق كسل ب ردم اسس كنب ديفا يو زيعب لوز
 لس كريلاسما نا تروي رك بس اتوب ان اجي ترص اوبس سير اها لصقل صقم الغنا
 وون نرطافلا يا رع) فل ماب لوقا كلنا ل عارم سس تدب ل كا سي يوصل ا كي
 53 كك ىلا ثاني ءادردلاولا ترطح , كب انز كيسلبأ بلطم الابس لش تقي كلام .ش تر
 أ| لمن اومو رمتسركت يآ كلا نس سا كك بج [[(م و سبت يق خخ نوره بر ايكو راشما
 عرفت - طل امو شايب ركلمال ثسلك

 لكتءادراز مز هروب الأن رق تثناب للا هلسسر ايلع ضلك باوك لين | شكرهم را ليكوتتل وِ روق
 ّنإمسبن نإ ماك لقانا تل يروا تيكطرب هرج ليد ل أي ليصلك كا كياالالا
 انن ابي د طلاب لطم ارا ها دا نكمل "مر ركز تمدح ادن ذانارس باك نا غدلتاقم
 نلاوم هور كطرشمل كسركو راورب اوكا نذلروإ كد لن ل وموت ل يذل يأ سنو و لب اي
 يضر باذن نصر زان ل اهتم ىب ايل اب تاراّشاو !رمكش سد لا 6 جارك ضب لو رراضتماب

 . ا انك

 ىرتوح فلا لك فت نأ كا ”اظفلإب يرام ل ركاسع ناد “فلا لكل صرلا قلل ”اظفلب (ثوقوسرعس نبا عرخا هل
 امج و نرسل ىري يح زففلا لك ام لبرلان وبال ”اظفلب اوف لئاقم هدكذد “ نجد نآرقف

 رى ثد
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 ا ا اتسعت ساعتستتتت تت تفطتستةصغصإ

 لبل ليل ز كج لريسل/ا شروصوو سس ملكت ارق نسل وج نيب تجين ولسا أ ل: 3
 لات وعرولذ تواقش ئاصوا لعبا لص تس لسا قلي !وا له تا امامك ركز تداعس ثاموا
 نول باب( ضم سان ىلع اتوب انركن ايبا كم | كلاب اغار ثاموا نا نر شع سدو
 سيم طيب ' ل لج سس بابان يسارك اهنا أب درك مس ميرها هي كرابدا شيا جنانج قرم لي
 ش بر ا رك يتروصوو كر يعسروا قش لس ل * حس ثعياكت كسا انحروا 2 ثيل دل ١ كلا -
 تال اكرازلسخ لك بإب ركاز كر الىرازلت عرش كى ان ل ثيرع اللا يدلاول ل
 نيتاكورلاو رو ارب لع ب رئاوظفل ترم كيا ترصركذ الد لاو لش از أي[ كمي يثطن «هتيسايابرف ع
 ( راو . لي "عضو هر“ لش هرما ذم رعي ع ”رلا واف اب آلا يشرع
 ْ هد الورع هددؤا الا نيئروسرلو مث مل وه

 كا ديلا بسلام ابأ قره واكت افا اب برك ينابيع لات سونيا لبر َءدئمادَج انا نَح

 ايليهن 3و ات اعد هر ثرالرثار شور عريب ظط تشلأ ولا كمر انآ ”نيطزاتا تو
 الدالي تولع نداد نار تساي لالا يداعب ابدارتم» ب ل فطام اذان نانا دل دام
 #.هادبب لوم شوا نط ىرتاكبوتد سوري - يلوسلا نمد او فيرس نار

 - تبع احح ارز قطوت كى لل شرور كش ات انا حوت ان ايلا ذآ متر اعس
 0 كبار دا خب ابك هحلصر»ا . دكْونْمأْدلا نذل انَلْب ملا لَنا
 يلدا ترث دامالاف شكون ةيد رعد نر كين زرنا يفك يوزن نم وول جز

 طابت رلرإرفدفورددددا دبي ع جريت اجت لولا طاسأ زلال نكي الي ل
 8 لل ولبب لاين اهكبسري باشرت. كيل هدعد اقل كشعب 1ك ناريادت كرت اظهر ك
 ”ةيزرو ااا دوب تر امش اب ل نايا وكس ايدلاو لس رك كر الو ال اثروا تارا ؛بدا كسي

 د تانايخعيداذيا كرب اطخ د اغات
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 و همت لوق لمحل نه لش قعر ”ارحلا ولائ وكر رن | !ذاماوَقَتا كني ليَ و نينا كر لزْن 1! ذاق رمل لسا ذو ”لاعت هلوق كلذ لسمو
 ةةكفكخ ث نك ايه لاحت لوقو * ةكِعَطُم ةكوا كن هيينرك ٌالئماَط ا بره
 لاق لوقو يذلا اهات اهلك اهلا نكمل ِْوَر اهْنم لَكَ يرجو شق ني
 اهريعب تايصوستملا نت نحول نإ ةروصلا رده ىف مزليالو « اف لَح هك الو ء.للت لوغو ' تؤشر الص اف طه كن نتا نافماوملا لد ان“

 ٍةلبْذُس الك" لباس عِبَس ْكَئبْسأ محكم »ىلاغن لو ىف مزليالامكص خش
 5 دايز بيوت ٌروصتمل !امن١ ةفصلا « لاك. هكح لجؤت نا“ زيك مَأَ
 وا ايصوصنمل ارثكا ف د وكدملا قف اوت ”4 روس ْث دِحتو ناؤريغ ال ضيل١

 مزلايمالاب موزل للسقف نم ناك اهلك
 هج
 لير اش ابك سبك ل بد تسداجت تاراجأ ايه سس نا للواب/كب جدا ”كراب لوقت 0
 لج اج انرك ومي (وتاروا «تاب كيث ىلإ تدب سد امج راما ايك كف ودا يبدي ايكابكر وا" ل ولج
 ل مم سبك ”كدابل ودعا هس نها تق سلليا ؟لاط كيا قمرنا ل الّسرعا *اكدايل وق
 ترو درم ب جرت كاي مارأ ساب كسلا كات ارو اك !انب كس ىناروا سناب كيا ايكايي
 فرابلوقروا“ سل اوةلحج لزم ئباوج غد نولاو نايا ايل لاكق ماك” اكدإب ل وقر وا“ كفاه
 منبت 1س اىرورلل كت أب يش تروص ساروا *ك ديب ل-اوغامك نا تههابكول دوا »
 تنام يق سد سس زباد ليا بح هاكراب لوق هسسجج لوب ل اجو اب يش درف ىلت ايصوصخوو
 نرصوت لاس لس اج ىب اياب ءارد ل وكاكت نهض لسا رأت لسن منال لي * ناو وموسم سل ارب ليلا
 تايموجهط مانيلا وب نفاد كسروكد رج امدلب كان تروس لوك لا بدروم دوت رجا ٍتثك
 عيربش - كل بع ليث لع رليالاء مول ”دو ل ليغ
 نايمرد كرصمرود حلوج هع ليا يرقداردهسس يرق لتي هبب لب هريغو ان وكرت الارثلا برضو مل وق
 تتالعر كك كلاسي لس وم التبم سل نرفلمو رم ةروساو كينرأت يابه دنشس اكعد بكب
 أ سنر سابع نب ١ ترطغح دك ارب ) ع _لظتم مر دهس قب ليو زن كس مالع ضمن كل نم رلو اهنتسأ
 ليل حرف عرط لس سوم ايدل كز سلع ىداو ددتو ا دوا اهت نيج نما كمر دامج ( تاكدزم

 ماير رتل هك .٠ متو ميز نؤسوم ف امو ث ارسل كك حزن لك ملح سم ل ىلع ممل نأ
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 مزداردا ناي هي 'ن امعر لرط/لاج مررتم ف لل وتمت نا د رك ىلا. ك2 ل كب تسديد ا
 ال بل يدوسك ع تايآ ناو الم ةدئل يئرسفم كو دوا بح اص هاشم نك, دس وم ببنم لي تسي
 مقركاكمب.ايكأيك هاك دكىراذك و ير ل اح نديخسلا لع ل ته دط ها#بتت سل ير ولبل عكس يركز
 . هيادلس بر طارم ب الا اه ايس راع ايهكأسيا) فل

 ترايارف ناب رضق الراوند مون رع دش تايآ نارك ل وفم ريس نلسزلأ الا مفلظ ىزلاوب مل وق
 مشقلالت اع اك ؤلادلا مارب سين اكراوتو مد[ صا فاومكس ارك هريفددىرعب نستطع نإ
 تيار ثراه ادهن مان كريب ثرط قرامتد مجآددا *كبابئاف مسار كيحاض هاش تباين
 مير تب لولحب كيتو نبق هوك كبس ايا[ تبسم رثكانلا يلا د امعظذاحرنب_ لع رت ني عروفرم ثيدع ا

 5 ( رينو ثديك اوف ) شذ جا هس ثاياوداكب اللا باغ همدان ؟

 لاو ذم امك يكتسب« طر وكي فاصو ادنج نضر نبأ إب راه تا ل مقل ةروس إلا عطل لو لو
 اب بار كر« الاو ع طب بدع الاو تكور هش الدب (روط ل ثب.الاو عيد خل روب

 باو ان حرام نيس خ عتب نفاصوا بس يش سا | هرم يدي و رادرس كيالي فركب عك
  ل-ظوهت يتلصتي روا كيو ررلا كيل ىدأ ش ث سر كرا ب سي ”ارث تخأ
 ركب وصغر بوصل رج تدك رع ضاسإ مب_ لم ب :ل اريح شك تيب[ نعل ال اووصقم ا انا ,ل ف
 ةراين كسا تسادوا رازب تام سوست اس ءوعتراس- تس تببب باوث لج اكل ا دوت لي هار لشد
 - كب لادري للا ثييدع عرف ك زير سين نارك ترطت ا يج
 رك هيا اردو د وخر د ةديكدامجا هيج حتر نس لنه مت ف ماقاو رنا ليجسسىف مقلب لسا نم
 ون مرو ومتاس كدب كل مدرب رو نا زينو مالا مول ميرو ري ارعبس يرو لكي

 حازت ش ساروا كد اصوتروا ذود كت ماق ممم رو لجبل كلذ عج اذ فن اوشا ليج
 ,رئال لاس نصوعس مدرب فاكس سارق ركوب. تاأالاو يلا هل الت منن يرد ثعلا م اعسم
 اثينا نوع اطيرتلاو لحب تر 1 هيك جرد هد و اشيل نمل

 انكر نيك
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 ل ل ب ب 1 هيجوتلا نود نم ند ةقيوحلا قزيخالا ةيسببلا ه0. هيب لوزنلا لاح وز م دغشقوتإ امم عنماودلا ضحعن قد لغتلا بيسو دولا ٍضِعل رئارف كاثلاو اهينيتحرمم قيال ىمصتقلا تدت ولأ ملا يذاهتب ايصوصخ ل كاملا تمايالاو هك امماهريغو تاوزغلا ممممت /ل قالا عارن دلا « نه نم يعول دع يدزنالرعذمل ع
 ًٌُ :6 ننعم تت تنطل دج ترضون احول بتراب خان دارقف دار تس سجال لسا رغأتو (مقتربامصتاقدا شب اناس نري هرماق سير ىوربقاك سحوم_ امر ظن جمل ايلا كارلا : ضلالات ييدباو تيلبق ل مال تان معلن طرب بال( وت سلم كنس نبل اوج بخ نيت رك اثق ايفان اهب لت ردص كب ا يذ لاوسوكب لطسد ا 2 ري رو وزرفب لا سل اسر اعرقت لما قدم | باخ تقال ريلر دا لعبد ادب اديب رجس رموش !ىسكا داب ضارب ادب اورج مس.مد ل لادعي | ىرلد مسانبيدكس رمق بلطم راضيا كس نباس /الكز جاك ادمن بيرقاكسأ [ابايلرد درك شروردلارماظاكك ,لهجيإل قر رش ,هراسا ماكللا (جسادعاكرج تنلام) لاس لو جرتنساتر ينسب ةروس تتر وتالي قر انك : للملا م ضر نو أ ,اير كارب له ءانومب كاسأد لب" 2[ يبل دعب بيع انوه لش كة ء رت يريم ترم الا دقت قست, ريكو وحل صن ١

 ( رن برو اايوس ستكر طرا ول رد ار صا يذلا ف -
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 | 2 ل كل ولا وكس اذ ل اننرندا ضل لد زان ةركر بج ع ضعي عم 6/2 لوري كساب تاب
 | م سوصخك ا تيأ يروا وج لزان يعلو سوق روصبس قاب ةررتسرله(لخيدكالاع ؛ايانب لاب
 3 ةبت/لا جالس بدلا 007 5 لردع لاساهاس تيضفاك قة وكر ردا لات ليس

 لس سور اب زو لوكإل و رانا هداك ارش ةليلرسغبرم اعيزبلا (عسارتسم_ليفت
 نأ كك درك تانبررخنى سلا سي لوتس[ لق ناباكت ايمردتخ كاسم كرما تاز يأ,
 رئاوف كس دري,ض جل سود, قلته ين لاسر ليت قيطل تايآك يتفوسا دب 6 تاعقا د
 " منسانوت تزقدثرب تزال وزن تيك نة ايسا يب كس ددقت سي تالقم يلوا
 ظ ؛6ظتف ب يثار دلك اردنا ثكييردا
 مسوس نب لب يرن  يرييضتتل| بانك ىراخ (/ا رعب سس لااشم ليا س الا (ًالكأ لنيل ا مصقت ىل وق
 رت 52 .ل زان: روسالا طييغلا نر ل عما الا ايا كلر بؤ ويرش و ولك, تيأدلا يدل مو جايك ت يادي
 تل مدنا ةاسددد هايسوريفم/ بل وأي لؤلود ذا رتة_دكمدارااكتك د هذرر بيك يذلا
 ايار ف لرتاع رجلا نش ظفل ذ_حفاعت تزي ساتر ة_ كذا رظنزاتمتر هر تاس هد كبيتيدا
 -+ جس ابناطايبو ليلدارسرا ري دوساطيخو لعبا ايخلارو (زلحل وأو بت

 ملكش قلد جايكتيبا ور سمسا نئدلاغضاكر ين ثيدمذ_اىراخبأا ال ركاب القاك لاق
 «. لارمالل رف ثلا ارادج تزن اهخق دكزلا لرتتتتل :لبتت ب ,.ايارفذ_ آد تهل غاس رك عرش ابعت
 كك نولادكس اذ نان تتوق ل رب لان ةالربجج_ طيب سةدلزيل دن ءذصا عل زنك يذلا ى> تيأيك
 مع قره لزاث ضرعل ح لوتووح ب سبع اك قارب هددس رول تيآل ملجم ركام ء ايام الايس
 الكا ؤيتفلورا لق يوتطتسلر تدان رغأ ءع_ايكت با دهسا رب ترص ذكراك( لا لاس
 ليان يطا سس بس تاب وروسيا ل ثييرعر دبش الر ناثكش رفح قدا ب تيل عررعز ار
 تيت ة لزج كيدز اطول ربك لبد[ يي ل اساهلاس تينا ةوكرد اح ند
 ردك لوقا يركب ترطب (رتطورلا نرييسلا باب ىف ولا يلا راشمار سف دبلن لس
 مس انقل لييصخت يقرع لاجا لي يدان لا ياتلسدم ليش ارض اتو(مقت قش
 لي ةركا سلا تادد كووب ل اك بري قتردا كك باك رصف ريآريضتير يك يسأدت
 ل رك ارا قلاطما قلاب ساركةرلز بنقل يف فرخ لي ةس ار كسا رفدا
 ىرك ل رن ينمو دب هس ياست ا





 ضر

 85 يرن ترص ىرازجتام لة يطرتلا ل سو نص ريك يب ضرك سري تروا نبا وو نبل طغت
 سيل لفلم ريلزطلا لجون فنان ترق كوازجاص كولا تزعترد | ليام رانا للي سرنح
 2, بهاص وان تنتج يرو نيدرخل يب لين بي هقلسيب روق حبب بسانورف يف حيي كس جرت كيل
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 ١ ءيبجح_ررك ايبلشما كميصوت بتريمرشتو ل قل طلس لااببألا كو دإب تخني ناكر
 تت ناش . كررت لس ارعا ماا ,م لام تيا رصمرومق لاش كور تخااي/
 .( يحفظك اذ مكسور يلع ثا دص تبرأ لو تسايك يبا ول هس يعش حلب ورم ررنح
 لولي نايمد ايست ىوضعيرصاكالاع» كوري تغااي سة هن ميك اك كف لدتا لإ و
 دلت سل ديك ارك بر فذ_.بايلركس_(ةيطشلا ليو ضصرب سبا دلع «جسلصاناكتردمأ
 انث تور ىبأا لاهل متر زعح كي لصاع ...تن تعكر نب ومان 1 نياكاصو دايبنا لاس نبا
 كر ساوقادب لانا اكصس ازور سك ادب ازلعتلك: ايزل هالبت ظذام ءاقكس اصر يأ 3:
 5 باكو راب كليات للان" 1 ت لرش ليئارس ا(ىفراررم سيل اب ني هاج

 للافن سليما قي ةيوس, م تيأل وادم دج جس لاقماكداعيتسا ل تردص سا: ل دق
 : < داسيا 1

 طقوم مايداما طقم | ماتو لع نقلا منعش يلو
 ال رووا مد امعرنا ليكم صر ارجو ايد
 «سايكثيادر سلام ب للا ترف رم ااروا نيكس
 ةيرلط سكر ضن رطل لوسي :يكرت احس ؟ /ةرتدالطس اننارذيحين يك يبا لوسراي لق
 ل: ارو دآذصايبرف ؟ ل ساب ا مثال ماشمايزلأ لاق
 هداه لا متلي سا عبد اق هدايالج ماجد نمسا لسريرات
 ... لح لاو هضاب ل رك ركع دنا لتضيف اكلزب لينا ضنك تمايقري ( عا فد
 ... رك ا لص اني د سل لس ذل وج لأ رس خرز و د هوس( دكا ويك ريغ كروت ىف ب
 7 مسالم تأ لد ليسا روس

 ها رندا لش لأ 1 سو يسكن د لج | دقودن مد لرانلا ل دبش[
 ال | وزن رعلب أ رشا

 ىبركسكال رفض ينصر



 تانك لئرالطلا يفز اذ لات لوف نيب نيبطتلا هجو نع نم اع نب !!ول ساكو
 « نال دي نيب السد عطنتم لش | د:»اىرخنا ذي نيد د * كول استني اذ لئيم الي مه:
 اولاسو نجلا لوخد نجل لذاتلاوردحلا موب يلؤاشلا مدع هنع ملدا اىفمر لاقف
 *جاّرجنل هجوسوأ ضأبجاو ةورملا داغّصلا نيب سلا ناك نا ١ول اقفاهنغ مدا ىفمر بتاع
 مساج لحوزع لاق ببسلا|نيعو هد وبان اك اًموك ناب اهنع كد اىنجد ُثباجاذ
 لاح داندمام“ مف نإ هييق نع سو ءيلعرطدادص ئذلا لأس هنعاش | ىدزمعو
 كب اهم ةكلصلا الزر اميكل )دنع نوكي لل فن اهب. ا 6 ضنا اق لتس ديزع ثا طض
 سمائل ابابلا ىف ”مكذأ نا ىداع بساني اهمواه انعم الغ ؛يلتلا د وسقملا وةريكك مجوتلا ةلفم او" انفتا ٌنيقلا لب ةَحّي املا نيقل !!ذه لاعتو هنادعم ثنا ىكليولف
 لكشملا! ءيجوتو لوزللا بابس نم مهريس اف 3 ٌمكاحلاو ىنمرتلاو ىرازبلا لقلام
 ييقبتل ا قك يطب رملس و هيلغ لزدإ لص ءحوطح لادا ةبا عملا لا روج لثسب
 ايىرسدملا منج 0لنال راشأإلا نسررتمل!لهاظفح ن | لدالا نيت لكاطل راصنحالاو
 كسل | ناولاعي ن١ كرد إو نا ىقلا بير حرشس نم "كأن ىكذ اهم لبا
 نيك لممل ندع ريسافتلا لف ؟ى ىتلا "خالل ار كسا قمل: ذهىف ينك مصقنلالرم ليلقئش ل ا مهمل تايألا لاعم ده قام لحس نّمال لوزنلا ب ابسإ

 277: كيال اش نول ءاندتي ءاكرا دنس

 دلل عقول
 بش تب باننا ءاهكتسيط روت ءانراب كيدجتسمنم اف نر 2
 دقيلاطم ءيركانت مابرل انبرردداين زير «وانلء اد دان هاتوا حس
 لور وص لئراب ليرفكب جرب ءاىداب لو تر لا يبتسم يوربا ىتفايرد سي ردا هبت
 لوضملز_ ونفت يكدص تيآكررحو درو ا. تدير كم رذر كيا دا ا ند لسل لشاتلا لزاما
 دو رفح را ريم لارس ثمر د با هيف نادرا نايس[ فتوي هل ترطاك
 ولو بجاد“ ناايسرد 1 هدد ارك اطضلاو تيرطت يكل اوس وا رجا شاب لؤ جل اوسدا
 حال ذ_ قاعت تحال سا ل كيس سا لول للاي د ب ارجذس ل دفا ؟ بط مايلا انج لاففل
 ؟ # قفحنايكل_ مييقاي متن ...كايك تار دد تس[ ييطرتلا ليد فس طرت رمح اير

 ىريرتلا و ىراؤبلا سانت ل ىذ مارينا عل لب | علل :مركذ الزل لخم ةمارل اي قلتم هال قل
 : كرو "' ملالاو
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 2 ريقي ذ_ ان تت قرم امنا ريك يي_ايدذ_شلاو عمنا بالي...
 ههسانراردترب قتحبل_سا كرصروصقيمد ا سيل سنام يقزت ؛ يد افتاديقي رب كلسفل كل

 مام ل رسانت با قي د ملاحر و ىربررتد (ىرائر/ل كش اههيوقو لو زن بايسا نتاك لسرم (ولظسسانم
 نورئافود سمبمبنب رادتخا د رطبا لا كال يكس هكتقانسا كت ةريطرتلا سلا لوسي
 حوصموو كناري ترسيب ع ىرور صال كرضن ركن ف حاير أ ذنسا كي لدا فود ركل سس ضرب
 لش رك خت نايدد الام هاستسا ياو كل ورز بابسا ركل تلمع معي[ وج 15711 2170 ىرور

 عرش ب ضرت ع ليد كل نكد ج تس لو ريسفت ل ونيمار ار كذاك لوصف نحنا زب سب

 - كيكهد كي اندج(رلعشسس تي ليلك يكب لامن ليتالا نيب ضقا يزل قيبطتلارمو نكيلوت
 ض3 هصر كيهد لسان( تيأى رس درد| كمت دل تاي كوس لوكس درب سس سس

 5 هس ليباٍشق انتانبا لِ لضدراقدا ئلتف لاتإ لالد دريك هي لص اعل ءادتب لس سرك اوسع

 د ةطوؤادولا را .مل مالا بسس لانمرادخلسدق هرئانري ىرتيم نمت رش ل نسو ىل وق
 هدا افص لوك لي_لايفإرم ارح لشكام تزعل ايلث يبا ادع ةريوزلا مورس رض

 ل
 لول اذ دج تابادتلا ءاكتجن [ان كبورطيدا جاما ردت ثاريطاك راي ار اهب ثري اريل جرانجالف
 3 اكرنا سس قتل الاب 6 لوب لزانلثتمر كروم شا اج.ءامك وطياز نا ميلغ [رانجال ف عاتدج
 تر السؤ يد بج لك تن اهارمدلق كايرو هوزمدافصرد ال كمال ل وتود تا ظلي رج
 17 رثلا هرر/ذافصل ل وم لزان عيبأ ب تقرس |اهقرل سس /مةريلعرتلا ليو لوزناوق هج در رشم

 ْ ب ليملارخردا هال وكر سسا يام انركث ارطاكعلا نجم يب ايناشن
 ذر هريو را ا, لسماع لام كرد كر انغكسر يقهرئاذربا كتم نيالا لاس كرك مل
 1 5و يبان ملوسد اخيرا اهت نت: يكل بريس درو رصف لع رك ايلي ريا ور مس ريما لي شي
 ايامك, ضح يانا لو باردا ضامي واتسلوبرذركا شنافرركل
 كساس كو ريثينكلا دس ترضخ ًاذ__ض سبع | وب متل سل اقفادإ بجتسس لا اتي
 5 يرش اوم _انلاصا و لضفاهشلا يركا اررفداشرا ل بول ايلى فاي رو قلعتس
 كح لافتا سيو زارتح ريق, مثلا 7 كرب لصاع .ءو ركل وقال

 يرطالزن نم



 ميظعلا شرعلا كيد 77 وهو كرك ك هيلع وطاباثلا قشولامو كنا باتكتثكتَح اف نتف هليقحالغأأ هئظوتم الثد ١ باكر لك د١ ايري ىزلادريسفتل !طورش نم كلذ ادعي تا
 : 110101111011011 11 001 ا
 را ارفا سادس ننال عضو عسرظأر دانس كس ساروا كيدرتلس كرم لين ص كيسا
 تود يلا بات حاس اوت جس ثقوب سارتلا بانكمذكجاتمجيرتر دا اب طش سميضلا
 ىكدروا جسور ريب سدس لرطلا رك قضت يلدا اي
 . جرش باك ركع كلا
 . ل 2مل راندا يطل ليرد آر وتشتد يح ساكسي بسب انك يك انراي نفي لع ارت اكان ج دراي آب انكي دداهتس تياويأس ماش باوك يثر_ كلر ابك يوبنلا ةريسلا,, كلا كابزرصننز_ساءاظاكر ايش يدتفسأقم لي ليرى راقد مد تح ل بررع نيمو حف اذدملا قس أر اسيل بنزل لقاح اهنا ىلوق

 عركمايذلا لميت رريسف_سا كأن بك شنو البارسا كيدز ءل علا لق ئلا زي دكت
 هال تاند ضدارنب سضوبطر وارث وليد اوبك وو لفت ئورطاك ارنب اهلي ضيمدم ل م يلكتر م رولا ساردب دق للا الاوت ليتل ترحل /قرقادلإ هل . + متت وت مدربا ربت ل جتر وا مطقتنع
 .. ....... هاج لب صال سيرد ل يصف بردا لوطورإز جريل س اءهسدت“ لد رابخار مرار يضتلاه.بادنإ نقاد مللت رضاك ىبحاورفرسبانب بلاد نام الاى لق 55 /راذكذ رخام اردإ كورت _يراج ماكس اء ريض تيلا بكم كيأ دا سابك || تياد ريف لربك تاقبط بدامهرعس نترك راك سماوك جس ,. بولا كراشما ,« باتل ياك كا
 ش - يسيل سيار | ريو اه كتجاودشلس تاقثك سالك ةييكرم كار داولاشل
 00 .- ا مهتسايك تاس ديرما دوكس افتعال يرد ٠ ب اجا لوك كت اشي لسا لاب يك ودل : بث تارس هي شيدص لسا ني
 - نر طر دا دوب سمس اريل 2صايعنلبا ترتعكتا
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 | | بابلا تحابم ةبقب تارصق |
 د تاعافتملالاعتس اوإ ميرقتلا مقحامّريخلتوٌريخاتلإ هتحءامّمي نتتو ئشج ريط 0013 كا نكوزاطنع ١ بجؤلامم مدكلا تاودآ و! عازجتل ا ضل فنك
 قعملارل نل قسوسح ا روبعلو ارمل| عملا دوصل اًصوصخ تايادكل او ٍتاضي ىعتل)
 دافخبيجوم انركف ع ا 111011111 رك كولي: 1, باباس (نارور لض : . يرجي ٌ ' 2 ريسب لع نوتاراصتخالا تلهب أ ةلغمألاو ادهم اًكش يك نيدذ ىلقحلا راجملاوريزكملا ايراحتسالاو ةداعلا ىف
 ريرناس سرك حار فروخ لان اضا اهتسااكتبإانكاتادرعتت تابباشتروا را لقت نقدا رقت الرش [”نكما انلدبح 220 كيا اريطس اهتساند#
 لسلام رررعر وطن 2 ل اعنسا اكلت ارو |رينلوامتسار وا كيما لاقل نايس
 : 7 ير 0 ربلس ام تيري
 وا رات ضير اشتمو كير ذل اه كابا كيما ودا هرازجا فزي لإ رس 11 لص لوق
 0 كه حاب خئررب خم ريشلا راطنا عرشك كاع برا يرن ل اينو ينك راعتسا
 - شات الرد لل. مايفخورشلا دقات اىدايلوقر د اهبس اترجاكرازطا ريحت هتاف ابن لت تلج لراذال ندزغس مد لل تفدلابر/ ريتني تاباس1 ( ازيا يلا ل البلا تيم ثبعلا كك .|| زانت اوراصتخا شع ء اد سوكر فد رعت سا لمد جس رافال ابه سس ترعرل ير اهبناج د ولع ي لابي
 برا ليلا اكان نرحل يسم ا زل كل أن فشوبر هس هع مد كلامتسا ترثك نين ل وح -.() هسررقمارثزلا ليل ءارقا |ايقسدا عم ررقما ورث لم لحسم مشا تانك
 0 هيج رلصاث تييابرر ( د كاشنا لكك (جسلاراز ل اوزيل دك سعب وليست( سرك سب نتن نموا مو هييظر قت هد لانك |. كيلررظنا قرا ب ردهسيب من ”) تاءاكايل
 ١ ب كاقانذاىاء. لاف ليتك مدا
 « الس انسى ا ,(ًالسا ولاقت, تي دج ىلاع ليل» , جاه ولد رك ييازتام نم لطالب /سيبغش )
 « هيج ربل ارب ث زم ن صورنا لكليد ايءارش لنا اكد ارياف مكي لرش ]امر سعب ربى اتم ليي
 / كرم ااا كبد امدء حدب لادري دوفو د تو دق نينو تزعاي ءارلكأكإ رتتملا إرم
 تيدر ماقام سا نمازي ظفل لوبد اع لشاب
 هل اتقن اكماىا«ملانعبتال انت خن ذل, هسيس و را تاع

) 3627234 -6 24 4 2/2002 01011000131 



 . ريككازوفلا رت . امه وديإ فا زطورلا

  قولوم الل ىت لفك هريغ و نحتدلا م ٍتوصومل او ناضل تن راق عفت نحلا انيأ
 اال رعب يإ ىط«ةهبم هلا 5 مق اجو“ نه! تم اع“ ساخر ديلا
 راكب كلت تش | «يبتلا بحي« لعل /مباوذ نبأ ويرش أ 2“ ءاينغريغا رم

 نكن" زرجلراشا 3 ايما حف ا“ 20 اب“ ةيرقلا لهاا *ةَسَرحُل ! لأ شم15”تامملاٍيانع عضو ةابحلا با نع تحض ىا "تامل ْتْعِض 2و١ ولولا ثمحاض"يلودالاو تاومسلا فوه نحل واكيش 31٠0 ولالا ق نمو تاولمتلا

 فكلدس م ةةدسلا] الغ ىإ ”َكالمر الغ انت دعو ”ناملسكنم نع الع ىا* نان[ كده الغ *ازاشحلا ا« ”دجلاو فشلا ركل اى "قاسم ممل تف

 يوب ىرايلرقسيج ريو قلتم زم , نوصرمئو ذغ/ ث اضم ثا لل قل لاوس زم لاسر“
 أ نريصاؤتب ىلاو تريصلاقسناوكو وذ مكدر دا« الالايارجج السا نين هال كايا فذ
 تيم كركم يك لولد سا هد طمس را «اشنالوب قانيب هدي ضاري« اشور ا
 لزئاسآهو د, ل داسفر تاج, كد افا مه سجل حل ورب يبي كر رشني بلس شن محمي كل تت وتايك
 هيدر ةز وا لرثابسأر ماد تكلي ببظمي جس ليوان رد اها ل زلاسأ قير عي سرد ا

 لولاو قسم قسم لير اك تدب اان و درا ا الكرتز با مارد قا النوم ودن»!اكلناندد

 انكبادس كرك ا: ىلا رش تفنالشلا ف لوزا كوين طلكت غناك كلا ف دهلوبفاالربه تس
 تلض سامع نا قاسامما ماتيس ن رطل لمخ سؤ لكي ني طال س اوتس
 ريك طي نااسو مد لي الي ؤتت هك نير طاكر اهل كسلا ليرد جس دلو اسيل
 زري كاز اكل ولو ذيسا ري كارلو ليس تس م سوق اكعد ١ تقدس تبا شابك ايلسال

 سا_ورقل وعمل 2 نوضرئئ رم لالا لسا طم مهله مسن امد لاك هرقل ا اني هل

 هتيم تام كيرف لم لسا هربا ا اه مج تانعحتم ليكآ ء بلدا 4 هك جس نناضم ثعلب
 || د تصر د عهخ مع تاضم نزعالإ لا - داس اه. م هغامج لوصف زم لس اساسي اما 14

 .| يلا اطمد تاطمن زم لس سا بارما سم هش. »جس ال انف قة ساوإي لان انعمردا فاطم يع ليسا
 عرق ا ا.+ هل هيلا  ءايبنا د١ ع حب هلك مالا ٠ ةرجسلامل هلل موتي وصوم طالبا رارسأ إف 4 هلعاا

 11 ايلا هكا ركل أ-(س19 ا”هلكا» ع تانعم تع لدا
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 رمت ارق مذ «تّوعاطقلارَبَحَو هراصلا ةلصخى ٠١ اَهاَكقكياَم و ىصنل!تداتىا «بايجلاب ْتراَوَل قك» 4ركذ مل ئبستول ناو ناقل هل خلا ىا ذَا دي نأ
 ١ اًريهمو ايش ءلَلَكج ىإ « اًرئهص و امن لل “توعاطلالّيع نس جهنم لعَجي ”3

 ةريذاو مكى « يسع اذ شك اذ أع د3[  هموق تردىا "همهم ساحل
 ام *لازتال وانجمو ؤعفتال ى ا وذم ”ضئانملا عراب معرب او نمكوإ مرح .

 ليلو جا نب نيد | *وه دبحنام ىولوقي ىا ” كلذ دا لإ اكن ركل ل1 نه كوب
 ”ج3لف «لامغل | نعو ىو هنْييل!كبَع ان وذ اكس ماهل لجعل! !و نحلا سندا ىو
 كود يوكو انجل اكس ل « نوهرغمل اب) ىونوقل ى* نورمان نلف

 شما ىا'َكُر َكُحَرْخْ مكه وكمال الب كا

 0 1 يهل ري ا ترتناكير ا ديال يكل نان لئردق نش نارقذ_ مب لير شا راماد/س اف

 لل نوبت ناطيغ ل رسردأ هولربص ءلصن اون وك اترك ضاع لينا «ةرددس يكب يم ليش ا
 ,لارستا بشوك اي ارش, كن اطيخ دن ف لدزبتلل جيس للنلاإ دزك تل اسك بش حاسي
 زياش داموا ني دلل( باافشسك موق فاك ذمايإ لرد لارسبوا بش ل لس سا روش
 | رارعت د او ثا رجول مس بدؤاهج تغلب ذبل ىرث نينار
 ركزو لدجدبلا جدي لسن وتك هد سب ساد كيد رايي لدم الركام

 كر وبر ميد ترطب روا يب سس نطاق ادد مخ س1« دبس سئيك لايف لد
 هسرايقؤلا ة شفع صر الكي رابارلا_ يل هر داس كير جك رراضأل لسان
 : 5 ل بر تبتكر اءلسع مهسم
 لئالذط لاس نع ممم مهل يلع ليي لارا نال آرتلار خلا لاق جرم علو ذط ليال سإ دق. م٠ اهلل
 لصون زو لأ ودم ب -؟.هلنر بريان دض يأ .ةدجسأ ل سموم هلو دعك زن باتلطم ناكل
 51 نطور ريفر تين وردوا لفرعرت جاهين قاس بضل ءاتددادقثكس ها كافر“
 رواراج نزعل كأد نارا ومهند ت كركر بك جت اشم نط رخاطج ب داب ارفا خم
 د تعرب جس راج عدم اي ث اصمم لبا نسا زاب ا9 مكب حاضيا تؤرخ ف اهو هلا تس دش لال ايبا
 ْ لتاونع لالا تارك ف -اهإ 000 تس نضوزما نر أ تعسر
 لمه هس نهج لازم ل يأ. عقار هن ه هلم كرز فض لأ تتصل مج نط هلل ا
 يي مهموم 10 لورنس سا _ لاقنإ هه هلك «بلوغنش ليلا .نرفزلا
5-731 .- [000344-110121 



 مع

 هش اامو ةليحلا [لتبمز] ليحفلا لوعفموأ طرشلاءازجوا قار بخُم نح نأ ءلخيلو
 نور انيك نصل ”ءاسولَذ +ن نح-لع ةلالد نحب مز ناك ذا إ ضلا خذ ىطلُم كلذ
 نه اكو نير ال « قرر نم نحل فه ى١ “ كيو غنيم وحل *حكأ لهل كي! له ءاشولاى
 . | لتف ورتب نما وت [ نبل نتف جرو 'منفغأ كادر وأ لَسق و غافلا ٍلبقْن َقفنأ
 البل ىف اند ن نسل نعل | نب نم قهن 1نّمو يل نبق نم قنفذ ناةئوتسن ال اىأ
 م اوقك] مل ليَ و ” تعب نم |نوعفلَو نفك نسج ملف تائلوأ ”لوق
 قل : ميو تاي سي نم مريب كامو تزغح نط :ولكعت وكتلخاَمو شوب يب
 مكفلخامو وكي لي نيبام اوقتا مهل ليق اذا ىا * نمنح عُماَْيَع داك

 اتيلو تيارب ىدابقلا حروب س ايدك يارب انما ورا وسرد ةتمل الدرب حبس ليسا كج
 سس كا نرط كبر سر 3 تي عن 1 برهم نان تادب سنو
 ردك لا الردارجبلرسا سيك ضل سدا ساب ميراكر لو نال قا لرد لطي قتل يوررخ
 درك زمر اةل ينيب يقف يكتنف لدا دب سة يكن رفف كود بارما
 راس داب اكس نا بترد ,ب لاد ريشا عا يرد [كيلوأ كدابلةدكرك

 اد دولتي لولا بردي ارك انين وكردا « دج يرب ةرياشد مرج داسانأ
 لارعا ساو ووتر م طردت جردا جمان كساس هس دارت الما ديرك 0

 رش
 ديسك نت لوقت لما ي 070 ننمائد/ل وفا تهشم لطفا ادم تول

 كب در انددح تيدمع لود اكتم يعم سب ائيشنب ىغب شيلا لكرئاسكدئشن جاكي هداك دا
 عضولا ىشبا دنا وكيس (رتال تيغضافتنا لك ىشرافتن) سببا ل ئادتنل جن دب لتسبل ف ىكلد ا
 طب ار نر ص يغطافننا لان يستجب ردك ون ول وتخسيس (زفلاب تشي افتار د اع احد
 ب اباعيناحاببوعغناوبخا ن رليث
 ايرجلا د ل ةلساط جس راتب رز( لما . ورقم! هلا مج لوف د اتض نإ كاذالا + -161هلع
 ؛- ديكر افتلا نزنموكن يكوم_ نوط فزع يي عب ورم سلو
 ءهسلاد تيألا د رجل رج م تدك ور شرا زج ل س 0

 1اشررر) (ام لروما كوريقو ا دهيم لوم بذل زجدرخاكك إلي اجاناجا صيت

10022-17171217. 1025201-71 



 نوكي نإ « قم لاذ الإو ' بكيلملب كفو لاَ أبو ”لثم قكلصالا نا اًضياودخُلو
 لش كي ذ لثمف وروفتل زو لبو#ل نعمل انثيه ليث نكذو لاحذالا نم لحنل ايه
 لم ركرت ريغ نم دا نحل لبس لع ملك اههلا مث اذولار! ةلئاهلا ٌمضاوملا يكلي ىم
 ف اهتروص مرت نا اه يكذ نم وصقملا لب با ىعال اربح ىلاهع وقوربغ نمو
 83 مزليالادا ةلاز وريف لع واش شد احلا شدت نم لوتس بطاخرلا نهذ

 أ ”نمراجلا ٌن ذح نا اًضيي اولحيل و ملعا داو لماحلا نغيدحل عضاومل ا. نه لقم
 اًثيلإ ملل و ن١ تقوو) نكبر نأذ قعملاو برعل مالك كد طخ :يردصملا
 ة 1ك نذر ىريت ولو «تدومل ا تارا 6 وملوك لَو "لغم ى لصالا اذا
 نيمل ةلوتدم بيك رتل |أنهراص نكل طيرشملا بارجَّى ني نا“ با حلا تورت

 ادع كسا اك 7, ةضلارعش ْ ! لأثلاو نو نحملا شيئنت ىلإ ةجاحالُم يبجممتلا 200٠
 هكابدبثس 007 0 | يو عب عن و لاف تط أعم ءانار ل فيلل ءاثلا لا ليعم ربل لوب

 ِ : لت _, قفسورط عج آرب لوريم يبه لازيراليتسا لوتس
 لأول ورق هز ةفلر/ لمس يلتبس اكول انذاك ءكيسلائزاؤم لك ليج اهانناهد دا
 عشار هاف ذوكسي سرا نسب يل كلفن هيكون لب ار طرد ةيسدارأرلس لابي

 تبر ارتتا لسا رد بيلرت ومكر كؤ العتق قل طولت راهقاو لات تمشي ردا

 ساير لما ناس تإزسس ردم ناك ارب يدسقم برة د اكو فالس اه
 لاه اتم اءاقشمس | ل ينتج ءكباعن ف اهيا بلت سا يذل قذاعان ادد

 ار اكد زمول ارمس عروش ردسي ابابا دا, لاذ سباك ر درت ||
1111111101 1111111111 

 هىاباي درك زمالءرثاب اجلي لدا ليلك «.باذع سوري ت قدس راني سرك لت
 هلي وشن ب ماشا لئزتسجاع اتاك ن دذبم حنا رالوقشال كيسا“ بمال

 كيال ِمدقناكل شح ابا دكت زمول الهم <00 لئ با جاسالواردا ف قن[ ذككتلا أرك
 - طير لشرب ار لدتد يله يمد . منوه همنف ماعز وممن و يأ ل لارا ج
 أ| يش ع رك يتقوزرذكل زم ةل اسما جسانابة ليه اكسس ستارة يسرك ظلوا دال رلسد
 سس ا م ع رسب ومس سس

 اورق 0-ااخ هلا "عفا- دل اهدلسا» رتل - هالوك 1) يرام ل[ لم
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 هلكت | بكي زكا !رتهأ ”باتكلا لاه ٍةفيطظو ن*(ض! ىغالا كلت ءاصقتسا سلو قش ٍضا! لغال لبد نام )درك ني دق نونضلا ريك ف رعت هن اذا كيا
 ارم إو جالط ٍء!لثكإل ىلا ضرع نعل اف لاقي أم ليستلا ! نه نمو ىكادل ام لولبأف تلا ةركذ عركن كل و بسي اكان! نه مالكلالص١ناكركتيلا ٌيسياكإ
 عزه العن وعلم ىلاعلا بانجلا ليبعوا ةرضحلا نبع جمل اب انذرش نول ولو ن المل
 ةبويملاو عاهتجلال! نو دبر ّوصتت ال ”ةرعصللا تناكامل نررصنيالادسم ىإ نين ةورخحال و «ىلادلا بانئيحلاع الطاد ىلادل ؟ب نمل نيدرشنل و ارمل اد ةملقملا١
 ىفخ !ذإ قش ١ دال تيفخر ى١ ضمت قَتَلَ ل لب ”ن وبعمل ”يكذ
 هاش هلو ء نش رع مك نليمدابو  لضرمالاو تاواهنسلا لها الع للهت ىلع

 نموس وفل نم ميظ نع تب نع ركل نوئاعاا
 - ب خللا توت

 «ل# سس نرد لميس ,دوجمال عجن بلا ابرة الزل اص ,(قزتاوج ريض قش
 ؛ سمج ؛ لرشوت يش ءاحرمىرامج الق لذ تقل ريغ عت: ز يبق نكد وره راسا
 سيفو دسك ارغ نانا لش_مؤد لايم[ ىماج_اكتعرعت نول نملك لادا
 ع راربت عن, اكد ددبحم#.رارتقوس_اتيي منج جيلي, دصقماب اتلال !انراطاعا اكل نناهتس

 ذ11111011111111
 قرضا ضد | لدم لتدم لل رايب نالف لاهالي لاف لوي  ليثأكا اءايكيرلرب
 لش قا د سرا سا بانج اهيل انمي كال فلشت لاري انجاب لو يكر دا «جساتدج

 ١ كَم ”تقافر سن رطاىراجباكك اننا نقع اوبن كا ورداان ال نيبرشق| الاس بانجدا دود 03

 هددت هديشمدب لاك( يسلب جركريلب دمي قمم لوز ردا لاف يس تاياكراهي هد هش نلريصلزرب لسا كس كوب اسيكت تاقزلماب تفاكيجر كروس لكك ا 2 ترطاورابش تل
 يرش , اى ؤاد يدري سس هدر جي دل بادر ودرلاو نينار دا لافاسأ
 رسم نينا م سيافنإا لاثم ل رتم_.نالوك# دللي نرتب لارباللما ىلر
 جاباردا جلاء اكل ارا بخش بج ا ل 1 «ةدكرافنهسايآ» قرف (ناكف شرعي دعا ع لاي
 4 نشررترل مب اتكرثم| لرفك/ناهتار جدار اهنردااهقل كولر

 [لبكأ _ رايبتإ ل( 3014 / ادد سمكا + نري اطررقرلا دينار« داردط عرشك
 )لحب ىو ل وفك بيس! ءاشل 9-4 هلع + يس تمل لت بفخ اس -
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 ا 14 كا ل حا حم

 نقش كود ىضاخ ىإ« ُنِْضاَحال ةهقانعأ ياعم دعما ثاكم مسا سكني لهو
 نونوككياَرم هودان نوعا « حتر جاكم حرق كه أو »تاتناقلا نمى١ “ نتن
 دارضإى ا« رثخ افك ماشالا ذإ_رطعلاَو هزجاح منع اىا “شرج اَحُْتَع نما
 10 | د6 ثلكإ ناشاللا ايل 2» سيسم« !منال ظفللا درك هد ب
 || دارك ىنعل * ناش !اًمَُمَْححَو «:سج مم !هنال طفللا درا وكنا مالآ اب اي عملا
 «لجو اًحوف ى) نسما ل جو 'موك ثتبانك» ناضالا
 مش ب . , افلا هو
 يرفع هس تونق ب يانا هدر دحضاون « ندرك ضمت قادوا دس ىكسق :لادنا تلق
 ؛ هجرت الاوئاشا رقطم حردا#,ادرثرسخ الا ودك ورز اب راكد
 57 هرداءاو اكس اشركؤم الاه ربك لها تضر“ كيج بيلو
 نول 121111111171 لوقو تؤتي ليوا رغب
 افيو شب مدلول لاش لقت هرهع_مقاالا هلو رتل لاو كدر هسا لي

 رم بكل كريطبسول مالاضاقا تيقن لاهل اد علت اووركعشس اء سار 24 اننإ

 رارفقثب ذ_ ناشااول ل ايلا وارض هم تالل_ سار شى اشغل وكم ثآى نس | ني
 #1 شن ب رككرون نررطح اونو اوال نرذ_(ذقاكةمذف اي الشوتم لد نلاشلا
 لرب ركل ودل كلر رز كيف هيي رتنات هك تانناك ل اريألا نيتاقنا نعلق
 باول نازنافك نيتات الب هك نايبقتيز_شبل ىق أدق يارب تفاطد
 هس اراد دبل كث لف قفاوشكمدارعتسا ب لآ عدس يدب, مب دوكنألا داكن | حل دق
 « كشر بئاج جت جيلئاو عك اب ليلا ررفاي ردا قري ل دك ب_ايادلا تقسو تنم الب معا كى لول
 (رئاقب به اييراهدد سات لاما غي ارواح _راقئر ورش رك سبل 0 خرط ررط

 كرت اة مل تيارمر لسن م”اينا/اقكورد 14 ينلكلا ردن تردعذ_ كفي ةلامناىا سلوق
 ب حال, نيس كان كاع بيلا روكي عنا 1

 نرصان شالا نابل أسس. هلام حت م هلع: بي يك كركضا نيحضاو برأ رعشل| 11 بدل
 م0 طعس قاقشنا -[..* كلا سمع ضلك ام كيزجاع لش سا_.قاحلا س9 هك رس لن 0
 ١ 1 رورشلا ١٠19ه هلع رس بارت أ

 م م ب م م م الإ[ سل عبس



 "لو ملبس لللدا عرتت 5 هرداحل ىااكا“ َّندْرِنيمْت ان[ اكل تن ىلا ىإ ١ كلل انقذ امم
  «نحو ققثلا ورع ىا“ ٌسساكل اول لاذ يك »سو هيلع هثدإىلص !نيخغطلسي ىإ
 ىراصنلا لوعب ةلكاشموإ ٌسانلا هب نكي مصل أى, أي انا ني إ ةفبصلاب لدب) لا نيبد ى | ول |ةَقيج م س ابللام مشو تدبلا هك لوب ذلاو لولا نم رش ل ملا اب انا نيثإ ىسايللاب حلل دبا عوجملا وحط * عديل سمايل افا اقوا “

 أ لع و1 « ناري ايل ال واكس انهت روط اى ١ نسر الو + ةيدومختلا
 اود سالل نامس الا بلق سايلا

 . طووول اذ. كروزكلق ءانارادرم كيا منزلا كما ايان ص آس
 ادد ارداقة بازعب لداتكق كر ل مرتي درالسيقن_صوشت حاد بست ايدرلصيفة_ م 1 ؛ ةمجرف بمشي يووم ءانوب ب

 / ريف فور عل ل دلوكو ارو ور يلطرسلا ليم ف وكل ولورا ياي دريل فشلا نأ
 ,ههساف وب لع اشروا(:اهك سايل لولدي مامنتج عيت كلوب كماش قرر قرظنل هياكل ةلسع اسد ابالي هزماكك وعيا كابل اكل ربل ل العم
 وفن س يداي اهزر افرك جسالدي ل سا سس ةخبصوكن د ءاتلا كيدي اكدتلا كيرا يدرك لعبت
 سرر تدالد تق هد تالاشم او راضن - لوق ايها لرض لية ابك دل لي /
 يسب ىلا هس (لسر كر انييسردف خب نيرا .ء ايلي لمار سس ندرك ية جيس دا ليث ةيد طرأ
 2 سفر كد لري لرصد كرلصات تيامد ماك لد -دب سايلااقث

 د ج انيلربك/ نري زباسي ايلريك رن ساو اذا ترسل ثردا كوب ل بكا ك زر رارشردا قد نساعد نون ابل نيبو لم ارا وليه رم اهتسفن نزعل دا ىرلخن لن اه ل رك ل ايلاملردق
 كيا نارك لرئارصنب سل واؤو فا اكرافواي رحدل هلال ارسانغلميإلا تدوم ىف ىل دق
 رى لو شيب سجرزص بتل هديل ان وع اكن و قلعت سمارت اكرم
 ركسارلي_ ماكل يقنا ريب لادا اوق انآ يؤلم كسانلا وكي نر هدبسكتك- كا بيتل تروس كنا
 / اظايب قاب ذهل وتاقتوس ءايكرب ىارضوزيكي صاف ليرد ةيد طوف يكرر سا
0010100177 2 

 الس عك رع نارك أ ميسر مسهل ةررشكأ 1م. 1 هلسا "ترامس 1+ م ةطرال 2/7 ل هلع رم
 م تالطعلا اساس . دعو ورق زم نقسم لا
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 و

 ليلا ةرملا ىف لجت ابكلبجلا ىلع ى ا * لبي صحح تاكم فرحك
 نم لإ ولسا[ نل مك نحب ل "دوق اساورلا ىلع نوفل اَساَهكتطَو "نرجع
 لفللا عوزج لع ىا لكلا عانرجاف يوصل« ذادبتساولظنم كن ىا مل

 اب ذ لطفنم اى" هي لوقت كلا ”دلع نوع سد ىإ « يف نوعين
 ليتك وهال دعاورعلا مدلمحىا«رثثال اية للا هكدَحَ "تح!" +ي كركم
 تلي هوكل اوه مه ىإ و اَوْعأ را هيدع لكس افاىا * اربي
 طدا اوس انقاَمَو ”اهنم برش ى١٠١ يذلا داعم َرْعي ”قفارملا عهىا نؤمن
 اولاق نإ ىا« ف نضمِرفَم العرج لح اَماّدلاَق 3 مسن ّقَح
 2 ا ا يوك
 يب اربوتب نر لئاويف_براس للبت هيك حيف دوك يحاك
 يا لس للا دنع ري نطل ايغج لل دنع ليلك ا هد ارجتي سس سا لق
 لدتا ر وجل كو د وسب ع_(زاكر هي .كقدإي زن سر ب لق دايز سل لوس رف
 كلاب ثنا ن1 [ترب ستؤثر شنان لج كييك ابكسا ايده داس
111011111531000 

1 0 
 | هك يك مااا رجل /كاف لو اب هن سجس كسلتلا للبس لج تسيل نيل كادت
 !ةامريتب) ____ دج راي نانا ىلا كراع
 هه ام كنك رطب رك يسبت كلوب نك زبد نحب كر كاري لوبن اانا كيا
 هك تاروقءاط/ قالك ير شف_رئلا وك كد ترتب ل طار ور دايو اوبل نيتيف | ني طر كل
 رايي تل تسااادافردا جي رئاربكررقملا تربرجداكهتسرجاسءاأعح ءانيصرطرتلا بد لبصتأ
 برئاف شدا بهل لك اراث
 نارك بنل ورب نر وزيلا نب سايت بن يساي نبى ايلا احا نب لقد اس سال | نس ايل ءلوق
 نسكب يرسي م ايكيكمديزكؤترداي خالل ليتسبأ جلا يردا جسق زك اكسيل هاد
 رفاعي | ا لنيل( طساي فل ترف رمي (ناس ايلا ف لج ارك نيدنس اندالي د داةس

 ب متن مسايماناكباب ستاك ياعم تساي لآ
 ممل كا راعطا ٠س ع سم ل يمر - كل هك حلل اج - 9١ هلم ابس تطوع ب يم هلع رس فن ربح ل9 مس هلع
 تهل مورا دب_+هلا باش _مسوط م كاقرك او م90 ورقم م. عفا نرنشوصرام +7 هكر لزم
 اج مانا .ةر هلل مريم 9
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 مين اشم امج. بومشم صاح دخ ليج كلو اذالش لج قائل جرود
 ابل مثزلطل اذنق ناو ى) “ريكا وْ ضي راد كك نو ”اهنم تل هبنأ اهدوجمو ببسرا

 ل ى! ربح يلا يعم 200 الاخ طلو نا خالا طاشووكلاوخن مال كالا
 الذ قوم نا 5 4 ل 0-1101 لا لزع نم ”يومواياَوث

 'يطاوذإب فبل لعلك ْركاكاك ةكاك لرب و نَع ناك م لبق نمل ش١ قوس ننال بع
 كوك بكت هناا عليلق لح ملزش هناا هلذدع ملا كاف لسربجل اقدعم ناكها ىإ

 ةي ل١ ليل لب مل ولع دا نافذ تنل لات لدا كيم داعي ن1قستس
 «كلبلق لغملزن هناف هنم لدبأو ةيلاشلا .

 كيدزتداس الاسد 1( كلساعكرلج سررسلد درب بالفم لا ا امك 9
 ل اهله رابط درو لا نير اكن اركردا» انام( رلدب سرج رض دول و رمز لت كالدرب يببس

 ردا تطال اضل امجد شلاح #.انمددكربكساقناموكد ركل اذان اكن ارك قيم
 البف اركب رتب لإ كيئاانريرر 2 ايالرب قش رع ناب كسلا باد بلا 2

 2 ال سر قفا قرر كريس بقت فول ايارجذ_ سار افتر ايي الا فاهم كرت
 - را هلأ الكس 0 0 2 لاعب

 لوس ذاع هن ل تيدا 0 0 2 اليس
 4 صشنت ل لبعخال كباب د اف د باساد لرسول

 . | ديس سا يكتف ابكي وكرت كى رجا سراب لدتا فلا قس نايل ق
 ١ سر 1 جالب | .(قن ن رطل ءاسلار يلهث سول رزنحتو راش ب قف ا كاع ما

 دا دات مآ ربت [وص نسب كلا تمتد ادم ايتسدانيوااكو 04 1

 :اهتر تدرتل دابا سادت 3اب رك فوركس ينتسب ت ياك هس ٍش
 مع | ملال اًقنيقمميف لير ورم كاككلو سك اتي ذ_تارطل جل لال و عرشلا ناذ ملت
 يما هب ليرج كسا رايت سدود اكلنا

 زورق ا ىلع ء تسر داس هلا! ورنا ) | ١س لس زورق بع منح هل

008732-61121213.21095/001071 



 قعملاوّدذ انجإل اد مالل | لاخداب هيف تن كصتيف ريكدتلا مالكلالص| ىفتقي ارو
 لفذللا ايصخلأ ينال مليقح لدم أذ براي هل لبقاك1“كْماَي ءْلِعِمَو ”لدالاريكتتلا
 معمل مالكلا متت نوكي لقد طفلا فرم بوكيل نيني تيقي حى ١1مل قحر
 وو ىسطلا  نثكلا كل ز نم مالكلا نوجا وا ضار منينات هاريملاٌريكرت
 نوكدلا اتاني هزيعملا ليبل ءضملا نويت سكدلابو عمن ٌدمل انو كاني
 ١6 قطن ىذا ركع لكم م« ىنرىللظلا نادل 3و ٠ كونا نط” لم لامع
 كر | اُمكاَيَو 2 يزعل! تاكم هرفملا يكلي لهو“ اب ون الد ابضذ ملحم تاع يَ
 مينعزوو بوح س [وبط ! وهران جسم الع غل فأر لم نب مل وْسووشدا ومس نإ
 وللا مل وسع ادا لغم د ديحلاو قونكأ خال درذاذأتيرحذ ٌلصالاو“ يلي ثني

 اي ا ا يش
 ساقروا ي_انابايلرك نقتل لد تالي لاكن لعلع_انجامولر كن الكل |تانرا ضو أ

 ياسا نر
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 [عاعبل :

 رم طرشلا ير وص ىف طرشلاوربا نجلا قرومص قا نحل 4 نب نارجلكلا ةعيبطئضتتل نّثو
 نم كزجلا ثللذ ت ,واعجإو مالكلا ث نوط صتيف مسقلا بزوج و روص قبلا باوج
 نرم جول هيلع لاري ايش نوهقدو ىعملامراظتنتل فذاتسم يرسم يلج تلمبجلا
 اهلا ” نجرت هوب هيلع لدي ق حب ملاو نتعب نعمل“ حاولا تجر مي ارمأ تكلف اقنبم تانمبطسم اك اًإس تايابطلا و امش تظن ئرَع تزل *الوجلا
 ىنعملا * در ؤ نذخلا ٌباَسْمأ لي د دُوفَمَو ٍِجاَسَو روُعَوَمل ولاَ ؟ذربلاتاَذ
 قمل 15 تفطر اهب ل ملا و كرما بولا اذاس وحل اعلا لع ازاججملا

 كلك اد اشم أ اي تقخ ف امني سل ثمالأ و ثالكت َداَميوِإَم كفلآد ثالث
 جراد ولا نيلاو كراسحلا عملا « سواك
 , 20 ةخالا هل
 رءانل امك اًطشن منذ طش طش عمت تاطشم ءانبوذ رافي ذات رزان تافينات

 ءانشاك كير (عو١ فجترلا ها قبس ض نر قلب دباس تقاس ءازرت ايرينا 5 اسنن تاغباص
 - انرب الاخ يلق تدلك هان ليج |[ ند ته از ًاهاقشنا تنقش ءاهزكابل دورا : رار ترو
 2 : هرج .راءاشا عتش امركم ند ارب
 1-0 ليا زبتررووكر زج اجلك ليد[ كيران كدا
011111131717116 
 للولاد ثيرصأ مش ديلاد تنيك ىدي سادي رعي درك قدير ل دكردا لسان
 (ارضك زور لررئاد سؤ طار كس اكزت لكلا د ظرتد ارو يد اسما را
 "ع لاد ترتب لج رسخت اسي بلم د تح مكاو فان

1 11 
 شدي ناأب ج,مع_[لبباكل امال يقدم "| رئيودكل ايم # دا نليف_وضا امال ا .

 حال اال 2 لاقاردا شام دوب كن بترد اج نلالاىاهدردا اكيركيسا ل نردا سام
 رصقمل سرالاونافنا فيلكو. لآ سا هي للالاثا هدردا اكيدذتيس اال اتكردا ءتابهلافردا

 5 الاد د ربرو ١ باتل باصراس

 هآناس ةرفاول اف كووو ورم انمأ . لب ر(نهسا تلو نشير يدقتلا لذ هلسء تاوتلا -[س٠ 11 0لس
 نلرخم سرمد ورهغالا بابع) لت لعل .خ نرفوتلس ملأ «ريرقتلا يل هلمب يرطب س1[ ١-ان

00122-110121١١ 1-2731 



 ٍ ل ْ
 اهلا ةروص ىف > رونو اًناطخ-مالكلا بولس! ىضتقش كَم مالكلا ب ولسأ ىف عقكلقو

 ْ * 2 بي خي رب ام َنذ ٌَدَجَو فاألا ف :ةنخا | َحد

 ريت اد لج رررسكب لاغر دا هج احدب, ب اطخ ونس زكر ولسا لي.مومااو باقل لكبر راس كود
 3 : شر سارا رو ساي ردا لرد نركب
 أم باطخم مكر ذب قطر قتلك ب فلتر اكلي تيت ادتلا نإ فاعمل كك قبرفد امل
 تس نلاشلالا تاقتلا ب ساجايلر سلس رطل درك تك اجا اريج قل كي ى تا هبي
 اود حقير ل يأ ع رطل ع اند تفتت اد سد للبر دا لباب هس تار نانا سلبا
 ا لئلا سس, برا فاجر وص ك.ايلرلرا جزا طبلا تكا ريالا انبات انا بدجتسفتلس نرط اك لرط
 را هز خماسيدج_ااهايكل قن د رطب و قيرط م قر هس نال ليا ب جلس مدعي ل فاكس /
 فذ ات عيب سارت ءابلوتقلس_ يرطب كيرلا نر وز ذل ز جارد كد اع اج كيلر ذاك بظر درو
 ا قتطغس سولو نترك 20 «بولس|(ؤوبتاسا اداه سلال 1 نيم رزق .برتأ
 | رتتاعح نا ازا قا رؤس يلف فلا# كادر لا تلأإب ردات قاع ت فو كيج جر اوسرب زابوو
 ا 5 يماقرونتوو اكلنا تقدس وب ففي تلا هد روا ليا راو بيرج يك باطما
 هو بجلب جس اج لرولا ربل تئلام كب دقن لانيط هورك _ توام اشلا يب ردا اهخن لباد يارب اس هلا
 أ ورانا دبع (ذمال نبا ءايكس طيص بانل داكلااوبذ دل اننانترت كد باف سس فرظاكارغ
 اراقب ربت دورغا ليو نايم لب كلارك الا لجأ ذا قل ديك تبا دسم[
 ٠ م .لاجكع يرو سس ليزرشسم يلين أو ترس يك تاقتلا كك قذ

 هجحجعجمعج ع



 اوشقلىا اكتم اقام اك * ءافدالا ناكر اهنإلاو ىلبضالا ث اكمٌءاشسنإلا كلي دقو
 هبج الك نبت كلا لجل كتل! نح ينعقوكنم امي ىط“ قوم منك ارم
 لولياط هد( نب١ لاح لاشس العوا ابتكم >1 نب !لاحبس ايق لع ئيعملا« لئئاوَشإ
 خول سايقلا نلاكف ةلحلا ةظحالمب للا ن وكمال نع ايهل هلال ”كلذ لبحا ثم *اعنم
 نوكيانئزح لكن رش ةيورلا نم ماهفشمال !ىنعمب لصال الف“ تي أ ”ليلعتلا نم
 ابيه ممس له اًئيف ىرت له ئرعل !قلاتيامكم دعب آي جالك عاتسا طع اهيجت

 ا د تسملا
 رورلاراوشتلوا ,ررب لعين ا درجتاإابا ,,ركلراغنا ندا بلص اشنا بس ابيل ؛ديبر
 لاعاثك يشري فحص ري ليأرسا قين_[ماه كل بسك ءاكابم فخ نايا راوتافج لسلد نايا
 سميك كلن لئن سلام لانس اذ بك يك لري قرب لاعلان كا دال اي سرك يقلب
 0 اههنسإ تيدر لل 0 اوف دق وتس مسيل ليبقى ايفل وك نإ سين تايظح ان نوري
 قوش عرش عز لد دبلنررسع كيران [اهنا ل كس ريشي ناسك( اونا

 «جماتنسب جدن
 ١ ا والا 111 110 ردلمر تير

 بالا د ص: دد_باطغك تن اييشتر ماوس. ايل ايدذ_مينلا نإاردا ل مالع
 ايتو ل ظاضوب ل كس اددا ع بيرق يرق تاقتلا قبانيدر/ل نت رك/لك, نط

 رو | لربك ركن رانا انيموامدتهنيل انآ لاق أ ت
 دال ققاطازا ىلا اويلي
 عطش نم ارقي لغ
 بقلك بولصارابيرما/وقلاهشنل |
 نشر ار شباو كولصلازرمثأو
 نإ كاسر ر انآ زيي تعطتسإ نإ

 اوس ةرتان 1# لرسم لسور هرقل تق ولسا كلما اة ههلس

100744---0--- 0025001. 



 سوهيشملا ىعشلا قل امكدارملاو ف ىف ةبوعصاشي |ٌريخ !تلاو غي دّمتلا بج وي لهو
 ْ امالسدب ُثميتأ ثرخزإلم + داود تْلَساِهناَس تنين 7

 هسه ليرحومسم س_اًرررلا ريب ىرادظؤ لاشي ك يدار كرش ان[ فن دا
 2# شنط 00. وايلد ليسجل روصؤوسلالب ايل نال دايسف_#_ نيش

 تايآكءارداهًلاهدماريساكرارر شك رز سر انداوقنى 7 بجرارقد ىلوق
 امو ولادي بعيدا جس اندرات الاكشما جا بسلا نكس ديس هد لدا يبا دك
 202 ال تيا 0. اعىإانبا سم لفل مد 2 أره سس بايلسر# اندكق هلك

 مقاس لو ايكت ياو تسهداننا# دو كمال ف انبات لك اتا
 ىد ءةضخآل لاب مة كلارعسافاايفلا ةريثأ ل مدالد اال مام[ ك يقتل جدن [الكذا عرضاتد
 رياجوعال لعب و اركب ايلا وديك 0س 9 ١ ل ك مايقال ليلك ب ائإكا وبن 0 ل 7 تيل

 طوع اند قنا سلك اند لئلاكشا قرار وروط ورم الن لاق 2 جي ردد جس
 ان اواو هسسجي. لربتم ار سا نا لو ونصت د ارطسكر ل حرار ءسسع ميمو د لو باسل الت
 يارببركت محاسبي هدر ع رتب 1 لفرد انادي هدام ل الذم ورش م سر رش شنب تل ان رس

 ١ ”تايمالا الود احلا ىرتسل اًمهيربعل ار يعلار ورح | دوم ] تر اراسسملاو ييأس لا هوني نراقب

 فاو ثحارا كويك حورس يجو نويت ندع ل اجار سي تيمازم م مو واول اورام
 - اك 2 10 2و | ب ةرزتلبت ةدايز:كلامالذسأ نيادساك# نسق

 سيال كرد ارباع ال تصوربل نرمسع تايذس دوت ناهد تسب و اني ارش
 كار وبنو د ريمو لم بع يك 12 سا دبي دكت يمد بح (مفما راد اكان كوب

 اكئهدزا بالزنا نلاتلكلمربرؤناكت اياظن عر ابن مقئاكل ثم رتراه |دايتماب ل است تدقفس
 نا نول لكما ني نؤطصؤ| ونا و الطالع, ذا ارنا ؤ قنا قيل و مسعر, تي
 اب للعلا وبرزت لل او ئعذ كاب تحب جرب لوزن دايتمايا سكيت كيل ذم ابل
 رواة وابا الجاسر ب ضيم بدو رابتماب اير نانا لابنه
 بإب ؤ تلف قر سيبز/تازلاب تقئساي

 20 كالايكبد طربي وربع مؤرفافنمو راب ناسي تيبس( 43
0 
2 5 
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 ا فو ب ب
 ظ0011 0 2 اس نويلووف عرس ترش مدس ىلع ةييرساكر ناو ٍبرظ لى دباك اق
 لرب ور لل لدا( م < تشكل (قراس طاقه اسد ا ل اكرم رلباق نا
 تاثد( |. قرش انس نس ينس س لك زياره 2 / ١ امي 2 0
 ا[ ء ش بن زمن افتار لال بونماعالء سي لزب اهل لدا

 صر راند كليات لاردااهناضزشج ايا[ دقمولس | عر( انا« تبلل ني مال 00 دو
 ا ا 00

 : ليم رتل عل لير كب بص الا ترك بذور نير يللا نب ابج تن ( البت, 2 اريسملرو
 هس لي لرقلا بات < ,”لكللادبع تدلل وفرش

 قدما لصوت قيما للاارسأأاي
 همه 2 سك تمر# ليك نس تيارا نامتؤا#

 | لوقنزكرو نيش ازبلا بو تلكم
 هم ضد يمق لارا ل ادم كل دا ةدلت

 مت

 رررديلا . ران اعشف + راسنلاوانسمربلا لب

 : ' ررقلا ليل تلطفؤلب عل |( ال لكنل/ ل تلضفؤرقل
 يب سضنلواورا رضا نسا رش للكس ري روقإو اكبر ايكوم قس اءا( لسا لاو لبي لت
 نسور كيا( نيني دق تجسد ليبرد اشاد 200
 ذل 0 7 ءلكأ لد دسك لاب اسك
 قرر ]دك ليل كك لا سبلءبد باح رتيار لتوكذ_ سا كد لكس | ركن
 هم لولو دار اءاضإ تقذاك ا ددأ



.0 

 اي[ طول 7115! + لسقل || نه عم نوكي امو ةبوعص بجُو) ايم ارضي نيعبب ٌقلعتلاو
 قي ايي, بطصخول ضتسللا لك جاشتسال لخألا ردع شال نضوج مهد
 : || نيلاؤلعام م روت نما ذك امال اقَلَقَت ههلوقب ّقاعتم نط للاب نحب
 ى اب * وهلا يلوأ ةصْمْلاَب ؟ةنتكدم رض نم اوع ادب ى١* مك نو كَ يرق
 كيلو ملكا !ولسغا ىا « كلج َوزيكيساو ُوِب أو طغتش١ 5: اهي ةةدبصعلا | وعتل
 نم تقرس يمك الولد ك١ + يش هج 5م !َنَِت 65 كلي نر تصعب ير
 راك !لوقب لصتم «,ئ 4و /دكك 6و 9 *اما نل ناكل ىعسم لجل و كلي ى
 فها! ستك- و وشما زكا نكد كل هءلوقب لصتم < مهاب لَ * طم
 || "له ىلد اكاينع كج واكس ىا احح د 0

 تبعا ,انامطا سب لكشما رول ىو رونتلا ناقل ءانركوزاردا قل انيك ا وشو ةيوعصم كد ع
 ؛ دهجرت-هالا ذكر مل ع ررلاكردب كو نوظووسا, تال لقأ لقي لبر تن لنا «تعامج
 وكان الدر وري طوب كب سال وو تدوس رج“ (قارايشا ل اهيل سا روز قاتبس ريم اردا
 رار ',قتراكرارش او هس ل_ ركل وراك دافكسا لاس تيدا 27 227 ا

 م نادنا حبس تؤكد يابس مر م قلتم لوقا ي رمد الدب تالي لوبا كرس للا
 . || يافلردا ,هروآردزرربج ل ااةلي دهس عل رديب رضاكرو 1م هس راكب
 أ ليس نرفافب رسمت "1 ابدي وعنا لاق جا واد صدى كيد ل قايد دادس
 رطل بر رت يلب كيلو درب يكلي ةرهدايورتروارش لاهور ورك
 سا رزشناكة يجر 00 ل اتربشرذا
 .كل سالت ل ازنإ را مط جرب كب ل اراك يجلي بلاد لكل

 1 0 دو لاي روك ابرك ايلي الي جرب تكتل مهاد |

 ابتيمعلاوشر ب يل ارد اه بظل سارداه تا ملم |
 . د ارب تبني مدعو اريرإ دداج رس ليا" غلا ||

 وز ضاولستار واج برهن ابو( تقلا ا جنو فكان كا لوف

 جراب + ه1. صصقلا مما هكر يب لاس هك مالا م لس من يتلا_سي مطر رجا 0١م7 كل
 امستلللدز دج هم للا فيله مسرد م لع مو هس هل «لاعتنب_. . هع ىرط 73 هغا|

 00022-ع110121])- 1-731



 ريك زوفلاوورا رش 0-0 رم رطل مورلا

 و ]باله اطال ”دنصلاب كلذ وكت دذ ماسقا كعاشلا ةّيعبطلا نئسلا ىلع ةدابإلاو

 انامل 0كم ذو انو كسا رشلا فلم [ذإ ناك قبخم نانا خ] “ريك انج

 تيامزج للرد ا كإلرث هدأ الكر هداك تفاضا نون اوف“ انج> تس مهكر زاب عب ناقتي يعمر جسار د نوم تيبطلا سف الرين زمب نس :فغللا 2

 رار ما برا الادن د هدا ضتيرب ارق ارسم

 ددفيس اح انزال نه لول ردا« جس لب لصا مح تفصيل تادنج لال داينجكايترط

 انفتات ن الصواب دوايبجرد الرج يسال وكما بسد بج جك جانا ك قي عب لاه ذب
 راككااكرساذ_تارضتمجلو ليي جس دقو هديا وز ليل لأ رق /اةدايزلاو ىلوق -. م2 سشنف ب

 رود رابتر اع نان هزم ارك ارا يكل قوق كورس ل نم ورملا , ذ_(ىوط انجي.

هبيزتلا ,ءذ_زاهختبلا يس اراقواكت الص لعن ارقك يبق فتم سا رس
 ةمارسنبا جابر 

 لقاك. للك مريكا وو يتسم ولسا زرمافيوتسدا ساس ظفار زال كلاب الكلور |
 سا ضبا لكذ__تارضرثكاردا هس اند مف اقتل دج داما هد يا يايلئارز ف رتب: دع(

 ريتاع م1 ندا" لمز_ضالك اح اهديك اردا اك كلا ل تداج
 العن ررئازردا ندب ل ريغ لس كيس ب باطما هيرب رئاز ل ترحل ياعمي ابك
 1 عرئافلالار وسأل ميكرو مدامرب ل اع ورئافاكربلا

 هتان دابا للسكك كرما
يحاحدروا .هجسا. مدرك كمر زابرداادسكمدن سن اهني قرط اكس ىو يس كب

 تقي ر

1 1: انام رك تي كراتفررنت اداه قالطااكن ا ريطتاقو نعبر ايار سكري لتر
4 

 م كرات نبك, لاقل لتقف القبي همسي نوادي ريف

 لا هس كب نرلاط جاسر فطي اس رجيم ترق ايوب لانوس لق
 اهم ام كيال 0 كود قإ 3 ةساقرخو الضر دا لا هلو ربكيرت م[ خرا
اي هجرشس اك رام ىلإ نمر بل يرش هما ذا.« ىلاعترتلا لاكا مكمل اقذ رولبلل نجيم نب[ لْسو

 (صرب ل

 رب ةررامص_]9 9 ةلطرس [ انا - « رسم ول
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 نإ اطال

 دود مم
 ر_ ينعطحلاب نوكتم لقو“ خضيتمن م نَمِلأ فج ضتسا نث ندب "لأ لبإلابنوكت دقو
 يو /راركشلاب نوكت لثو * كس يكب نأ ةَلَبُو ابر لَم اذ كح ”يريضتلا
 رمالكلإ لص لكلا كل ندعم نا. غ6 هش يثذا ناد نرد تلعن نتعب

 كس ىلغل !>ل ١ ءاكرشراللا تو د نم نوغلي ني نلإ حبتيامو
 اهنا برك جاوب ع الريش / ردا « كج لنابإ ل ضنلاتلركلوأرا بيسي رس لاديإ ردا
 ل_راكر/ل ورتاوسكبلل ا لئهس جديكي يردا دس راركو يدا ماكس سيئ بايك كيد ارل روق ؤبا
 بها يذلا امو لول ؤكلش كلاين ا سس تارك ني كيوسدس اد
 روان قر مروصخ حال رسل بيا عسل لداي زقاساسلرب لالا الا نيزلل ىل رت نق
 سم5 كراك ام لرب هير يملا ريك هدا ردا يس ماظن ايبهدثاف «عس دكا عدد !كإيبهرئافاككنا
 هم مانام نيل تي اعفلا ردد بيحاص؛  ظفنود 2 نركور صل ربثوا لرب ركل صا جس انآ
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 | هموت ردرورتدا: كينإب عسزب تررسج لكلا نللكل دب ساق اساس ةداعا كس لاهل دي سلوم
 بهات ار نط

 : ةفاضف
 اعل قلل اثبكم الو 3 رتل ميشيل اشم 6
 9 رسب لوري سا لس ططا فص لررإب تصد لوو راروتمو | روزج ل م تيبأ
 (سبتو ناررت نإ + نكيلب ىذلا قالا 0
 قسد كورى دوركم انجاب ابيرماخ, بح | ريضتكى درء ني ىذلا ١ لة اخ
 ف عبو عابد«. دم رح مسي . نكت ضيفكم د يس لرب لاهتسا لكس تارلا قكتدفص( ال شئ : ٠ هي نيل وو لرعلا سيارت دلير فدع هرج ساكس
 تتيرلرس ا[ سي 23و ان قيلاعتاىراب تافص لمان“ اورد عما رب عمد قرى لا لريملا 5-6
 اهب ثر ريك ءهد م |يرلا نظيشلا نرش | ر وتساب سيخ تدني انا ام( 6 نيلغلا بر رللر للا را

 ظفلاك/ن مم ءرجاا ساد ن اه اكيأ 1 رينشت» نين كوب لارهر نينا لي اوزيل سي
 اونقتال تراجم. | ل تفنانتس ذكرت ترايدالر دا ىسق اسك رشلاونج با هدلرينعص
 1 نون كيا تباباكل اندر وجور كربلا[ ت غنام ل ادت كارلا ذرة اهكم كلا
 سيب ارم كر اينخا توروس رصتم
 ل

 رسل لل نيا ١|. . 1 لح ع تاقتإا7-|ه هلك تارا - م - © ناس
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 رشلاب ركع دي عما رب ئطعر واج رشم عروى نر روبل, اهألا نهج غو مل وق
 يربو تشعل( سلا مبينا. ىذ سلام دج تن رق قلخا ردا لختاك كاضاانومل اثر رب
 و ؛ىلإب : لقلب بتلك عبئالا لقا ذ نيود لور برجين اطيغملا نإ جس ل شيبدع ءاث لوين طمي د

 مرد ار لب هر[ل سا ناطيغوتو بد بلان ويرد ا شا ووئزداهتتسس لاس سلي ضرك
 انكم ةردببا ليي عر الف ضني كس رك

 لبثت حاصف نانو دالاس دز غيلسسم ريكا دج ب ديقاركسر يك قار زوجت ب ارقلاب ميلر ق

 و0
 ٌكرفقلازل قيم

 ( ثامد بيزبت ناقثإ د

 هل
 8 هول ا علا ص

 ىهوكنُيل ىفغ فينك ند حم

008722-611821213:.21095201.770 



 8 ش
 دخ نوعقْذسك لَم نما نا6و محكم مف نَصُم ارث عي نتصور شم جكلو م
 . توا ويركز نوكلا كومو « دب اؤمْكاَوؤَرَعاَم ْمُدَءاَج ني اكل نكح
 كلينياَوَم نه لك اهلا نعش وطني « هناا وفإ وااو َمِْضةَعْم خجنؤ
 و اهب تيقوتلارهل عرش ملدا ثار اتعاب سانلل تيقاوم#ىا!< خلو ساكلل
 رهجح> ىف سانلل تيقاوم ىه«ليشولو جا لصاحلوب تيقوتلا ٌث!رابتعام يحلل
 اىام مما م يسند اًلْؤَح نَمَو ئرشللا دف ينل م تيطأ نكلو رمخأ ناك
 ةلماج لابجلا كرت ىا” 8 دماج اهم لاّبججلا كيَركؤ ه عمحلا نوي ىرقل مار ننتت

 نابسلا قعم انه اربلاو ناعمل ع ةيؤرلا نال ٌتابسحلا له د
 د ا ع م سلا عضوت

 اًدازنار خنت ءتق رقم تاقيما تيتا نايل ال عج لبا ع يفجض ا نانضوالدا ترَز
 ّْ نجر .. تاكلايخ نامت لق ااهنارأ
 يروا بر سم كنا ركب انكم اسلام "7س رطل بانك اك ناار وا

 رز اهردا :كربرتط سرت اهتالرن ابك تركن اغرب بورن نورفاك هكا

 ب هب سلا لرد جابوت سراشلرن ارب نارت فينصدالوا مك اه اكرربتسال لولو
 ديرو ض تانقد اهو نسل حاد طل ور ضوررقش رات دا كه رسل جن لام لج حلب
 -تيقرثدع نا كر ابتما لاي لك اردد دكت يتوق اسلم ناك. كابس ايل ورسم شلا هلرابتعأ لاب
 ١ دوج الر ال لوط الكرات هر ورضع (اباكم مي يس انلل تبقا ماودك عدل أع
 رتاؤعن كد ل ذ_وب س_دانبرجوا لاو سي سا سارداوك عسلي دانس دكن#
 تيسر مايو راد بتول بي ديدوتر دا «تب ندا م وكف اه عهد ارز
 #(يف ب يو كابصا وارسال ابرك امد, ل اي دراي: كاسح ساس سال كساب
 4 هياورعل سبل يد د تفلافلاةناصامر دا برقا باد ارسال الار فر اميل رق
 به هوي لوطريك لام عرشر رداع بازتاكاد ديب

 ١ بادتتلز# ضقظيبب كريب ,هفلر ارك سارا ادق ,
 1 يبل م/كرلبب صيف باتطا سر ارتد لش ترسل يوزر جل بط دلو

 صرخ, اهرب للعم وتل كيت تانقدا كس تادابكتو| تاطاعشل لدلك ح دئاتتك
 ةر كريب ريسأ | داو يرون ير قئاضقرت كسا ل
 ورب للا. - مي ب هع كرولا انه كلام هرقل مما د هطول داش ملف هلع رن ورقم ا -1110لا

 . [008622-ء]أ طاهر ط]صووموأ م



 0 ْلْثُمَو ُنئرِتْبُم َيمتيِلا شا َتحشَدِحلَو مآ ثساتلا

 3 ام ءاجاَم لحب ندا
 ٠ ني خشم اديب

 2 ا 1 0
 باتل اسك نارا ردا ارنا رزطروا ل اديانس كرويف رشلا ترب كيد كي[ ل بست«
 بطل بذلك لاكمال ب اكل فا ذكؤر ا سرك ذك و نس تاب ستيل أو رالف
 تايائيرساوكولا» ناب ذ_رشلا كت سا دب بار سس ردم بانر زك كاك يلكاسا 91
 قلقا ا نور لج ايل مد. متساراويديسجتس اجلب اناترشلا رودس كب كم روو لانك

 ثالثا لايك ل_ 1 ة_ البنيرد|2_لذ_ركن ايري ك.روفلتلا , نايؤر كل ذلك هولا يي لالا سف
 رواوحال كايا نجس كروط لي ربل ب اتكل ورقي تسولد تما جس ارب ناد عم نيالثنا هددا رس
 لخبر اعود و سبل ل كل لاصق ريكي رب لوغو ارب لئا فرب ض رح انابايكوداي زال يرد ءايلرغلل_ نب

 ردا اكس اجيك رك هو ثمر لامس 128 اه انو لأن و لم سطعاو كيث لوما

 1 لشق ب وكذب كل راف بلر تلم ل ماب
 ثيئاتكمرك زهولرانلا ءاهتسرانلاب باوك لعل ب ءانرك كودي ز تع يدعم اعل للا كدي رق
 لي تيك ريالا ىلا خر ءردنحل ]سني دار ولصق ضرر ىلا دعقلا تدير .هسيج ايل كلم طارد
 1 أ نما قا لكن يركر كس ف اكرر ول اريلطا لهي لصاو

 رظسؤوب نراك سس درا ,رسفب نورك رملي[ لعن يطق[ بلانيت 1 نلسر |ا611انيفقو امل دق
 ركل وترمي نب ىستل انيفف, لرب كرر تتار نراك ينور ودا ماكر عت ابن رح
 : ادمكماقم ماتم ساول مران[ كرك نع
 لا ضنالا ير صم هع اج حرا 7 01 هلع #1 يوت دا. زمك عطار ورقم اس ]مز زنك

 1 ع م



 حرشف الل سقلا لاق اًضياخاضلا دأ ب كد نكو “الا ضخ ميلر كاوا ثقيف قالك ام اَونأ تكد  كاجت لرقىلا طَعِق املا ِتَصَقَو !5[ ”تطعلل ال ةلصؤلا كوت عضاوملا عمريثك لمت واولا نا وقتك ماقملا !نهف ملح نا ىاشياممو
 فواوط نم هيي له جرخ ىث 4 رمعل !تاوطناط 13! ىقعملا باب ىف جلا ماسك
 شرررم لفه وه هيو لاق تحرم ولك اذن نكلا 5 نطفائملا لدي أ و نوصوملاب اهتوصل نيكأتل يوصملاو جصلا نيب نيطاحلا طشوتزوحيو عارولا
 اتق هللا زن ,لوق قىرشخممزلا لاقو ندر كبحاصب تدرا !ذا كيحاصوديبزب
 اناوكوذ جشم هذ 3 ] ٍةَيرِق تمالك او *ىلادت هلوق ف امكأم نب ئاول ! طّشونكتال نا(/هيقلاوةيرقل فص يدقاو ةلدج «مولغم كداكك اَهَلَوَد] برم ثيائئتَْأ
 هيلغديمز قءاج لاحلا فلاقي امك وسوملاب ,افصلا قوصل ٍنيكأتن ثطلوت
 ؟يةلا!بوث هيلعواليز لءاجو بوش وي

 نطير هديك لاصتا ريكا لج ئاو مس تبوح. انابايكل اهتسا او كيج هنابدب [دلحأك/دككي كابي
 اقل فور فعلا ير جل طر اوك يرشن_قرفطسقب سس( اجاك هدا زيياف جواس رفا: لا تكثف اص كيك روا؛زادرد 1 لا هك عطروا ءري اسرق اووب مدا لاقالا دال اديب سيب بج كك
 نايسدا ئرممر تقصو ابله ايكنايبغ «ارادالا فادحانل يزبك جررخ م عرغلإ ف اوط
 ل لولد نيف ةيك بج م سجن هل كرين قوص تنصت اكل نوشوم نال وكن فاو
 روا»اكراب لرسم عج [مؤاو 5000 مياكايشدا< تاو تنفصل هيرتاننلر بج لح باتل ايدك لبضعة يس .«ررقم تغادر اهلل تقد اكسال يمس راف ذم اقبل ارد ا هاكر ايل قس اكرغت ندا وبي يز داعم بح اهم + لشي 2 كح اووزرهب تدي رك انبأر يوي م. اكراي

 كس نورد تنصر رع ضم لا غار كل ساد ركل مك ت راف سنقل
 لاهتاديلت ام ونيت ثلا صير ,اهباوبا تدقنو للاب وزا تنم شلال تو ىزوق : شنت بلر و لطو يزل دهروا بقر يلع ريز ل اج ع ماما لاو سحب جاي ليك اللاش

 ارجل( ماه وم لاففا - ٠ 00 للام ناركىلآ لمس وسط هلس ارز يسمع ل رعت او -[ 41
 ماضي نازوسقلا كل قشلا عت رو كر مذكر سم: قراخبلا عي تدع طرح 9 م
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 ردا ب2 ل لاعاد ايم اياالا تقلؤ ماه ها نلواو لينا ليك
 ماكاو ارت زازا وار زا ديب حم دأ لا ةديبكر فارم ررط سس يرصقسردا جسم يلا عدقرسدقبب الك
 تفس عآم رمق لاق سلا دهب هس ا هدد درك يدويا لإ داق جس [ابامكر ليك اورد اك
 جامد انركلخ درك ىدييتى سبر بيل نيد سالك ل كارب غن ل لئايند لانها«. بادب
 هل زاوردوت لاو بيرقك ةنوداقزود بجاش ١ لشق دراسر#ر رتل لكل رح
 دباهباولا تق, اجازإ قت ايلي مرضا دالي اك ”رافلاث ىلاكيتاجايد ليصل سال وك

 منزل ولوم_ ىرصملا ىلا ل السلا لكلا ربك كربلا نمر حلت 17 لال طستعلا يذوق
 شاكر دوش للاومف ميشدللا بيياوم ار وا راقب اسر كراسلاداشيا لي تدل نير اطعر دوس

 لش تفص وو عينلرر وا نوقفانم لينكس ) حل اطمكسالاب محا رالا وقثانملا لوقا ىل وق
 وزنك رف كن ليل جس لسا د كلامنا ريك لي 2 كس فطك جس اي أ لب نايش دوت اد ثعردا
 1 دب لوك كب لقلا يعضدار يي لب ولت نكزلا ردا ج_ فطام داو
 مس بس نرغاتمو نرقتمب وبسم درعما ( الو دل راجل رتب ناقك نورك شيول زل ايوبديس ىل رق

 مالو كس رد سك رجا نب ليس رشا هس رو اديب سريال نس قبس ل دار يث (لع هدايرث
 ذا وو بر طلو شن سكوب سم بأ ايكلضاو ملعب وريح نياك ردا بيبجالم لل 6 2
 شضشررررارةسرذ_ ريشي كورإر ري لج اورام لاكمال د دا يم يادفب الاب ميس
 با ظلر_ رع ميري بانك نيستا كي أ يركت لمر لي عاشر وا وم لباذا دمار كس
 1و يرخن اقرب للترم بشر و يزوزم ءاكر ذخر وربك لارج( قارلا ل يتلا ق
 هك رالاررشلار ام كاكا جس راتب نولي كم كارد ا هش وبا ري بنش لاك لرارغ
 سا م فون صنم رد( ها معربا ,ىكر ريا نيف لج ولا بدا ف بأ« لق الب/ كفي

 لاسم تفلو (كت يدور سضتر 1.( مشمس بآذ_ هر هلال لاقي كين هد يكل أع ١
 ذ بآل م للقنرم بشالتككس مز او: يضاوج « ل مات س د: لمقر بدا ضخ ءناايبو
 سس ب يول نكرر ب اه رخو رارجالاةييذ «قلانلا «مظنهلا لماما لسدفمم فاك ل اب تافد

 دقتاس 1 /لوفانما ري بعدي منك س.* لاوصاب نيل رف نايك راج مكي كس تالاعيبزم هع |
 ٠١ ب نب نا

 [00822-عء]ز 62217 251095870172



5 : 
 ل ريزكنم نايعملا ّيدارأ ورئامضلار اغتدال دارملا مهب يقل ا يت اهو

 || ودصيل نيطارضلا نإ ىاعل « ند رسخَأ نب و لطرطلا نحوي ب[
 نوققند قانا! انعم لرالاف «ويشا لك ٌّث م "ذاك قلك و كي نو ”دَمن(ام لق نطفي لام ثم عِْل "كياكملارخاإلا عضومل | قو اديطايشا هب ةزرملا لحاو مضوميذ * مديرك لاف «ند دتحم يدا كسادلإ بسجمو ٍليبسلا نعمان
 :!|قافئالا كال نوما نع لاوسل ابق داصوهو نوقفني قانزإلا نم عول ٌصاو

 نوقفني للام اك! «انعم فاثل او اًعاول | ثوراصمل ارابتعابزيصي

 يرث دسار ليث ءانلو راسا ند نافدسبل رب عم رئاض باقر فت /انليوك راسنا ,كرارُج وعد 00 0
 . وكتاووروا 2س يراد يل دار اقدح دار وا رار اضتنا لمت د ارى رار تت لوب 1 - يدوي -: لح ا ينلابرخ رتب يك عيا افلا «تشفكلع , قار
 رك لدآردا ل ةلد دس ها روزا اطيب نحب لارج هار هد كلو نك م ردا هس مار ل ةكور
 مد ملم كرضدروا لب نيش داش سا أب كيل( فاما الوب ير مار عبط ينل

 ذاك هيي دك زا يلل لا ةعو كأردا لاوركورخ م 0 بلير نرخ زن يا تع د
 | اتالرروع كيرششب ردا( برك فرش هو 1101111 11 ةز

 || قضلارج لاق هيودردا يدي[ تس ماتا كل د راسم: كافينكر ل قدا دك
 | كتدوسيو) ناكر رض سيد هس نط كيف رض شدا قدسي ماد دوت 0 : 00 يفتقد سزللل
 ْ جمل ثم لرئانعراششا يلج لسن دارسس لريال |

 | لاقكر تيآدد | ء أينما يرق ا ', ؛ديططا امانرر يرث اقرم تليبآ دل الا رماد نوما ملوك
 -ب هس ياد نرطاكتيلرا ب ره سلامك | ثنعامت فالغا ملا يطرب نوكأ رمفظن ضرر بلك سا رو جس رك نأ رم ايري عر | تلازم تيأس يج ين سدرك نعدتفول كا طا دلك يس منت كتان تاقدا لبس/ ل قئاق» /  عدلاشمالذبي دار قرر تركيا ري لون جسوا تشرف نر يظلرلاءا ادع

 ىركت رخو
 _ اورقل مز1 هل مورقل ص رد هام اقم بداح لعام ثورخرلا لاق اس نأ



 ا ووراريفاططو لا

 يش و“ أ ذاك ديا ةلكجبو »لتس !ىددب نوكي دقو“ َدوفلاَو تملا لَكْج م قلخ وحس لحج ئضدم قش اعمل هوكي (ئش و لحجلتنل ليلا نه نو
 اهرينعو قل' لإ لوحفملا تاكم نع ندو مبلوعفملا ت اكمو ليعافلا ثاكم ئ
 + هلا رس ىأ « انهن مر وشم لح * قل اطرريغ سماك 4*١ ريغ وا قديس م
 هولك منعيريصخمل ا يبلنلاو أهلاورمالابنوٍنيري لتوىرمانم هيف تقوتت ادم
 نائلتامي اهانمعم (١3مورغلا اوريدلا عدد نكر ةبمجم تصق ىا* ؟ةلنس بك
 ل ا ب سس ا ع ل عض اقفل[ بنك
 ٍ ]نطو حوت مل عما دسك لوم ىلثع اكورمو ءاكر دا لك ظفل جس تهلمئاروا رديت
 ردوا رس ضل م لاري ىااكتلا ق# ١ رد رقت لثئجرد ا ءالاجأ رواار دنا ايانب
 70 2 ل قرار ار موو ايل. 95 5 ل هريذك ناطور عفو ب لوف للا أو داى ظفل
 كر | . لل لومهاكج_ريمزب ل "نول دبش كال تم اب كس وشم زج داس كي ةككتر ل تسوق هلدعاو
 رو جررط ىلا رهن يب ليكن ديس تاو كب مد ءادإؤ ني رار قاؤع يركع يبطخردا دامو
 ا منش ؛ ليف اهو, فلتر بص ظافلا و 4_ك ناردا

 مارك ساروا يبل مت يجب طفل مام كينيا( ةيي بغا دأأل ال لمص فول سل وق
 رواق ثوان نطو !راهص كي لوا جس اتدممب تل طنب لاهتسا كيسا رود جر [اهاياب |ن وداي هحاظافلا ا(
 كريس رطل وشم يار فو عرسي | ردا جس اما سداد قطوجل موو اكل وقير لجو اب سئاكرمتسوا
 سوفت دل يضووكوردا سركيس تاكل د هس زبيب( رونلاوب تتماظلا لجوء سجت تست
 يصر دهس تام ضان يركب تيا ل مايتم 'انكا ايل ترابك هبا ا سل لبسي جس
 هس يأ دكر | رز نرخ لج ءاخارف ضلال زل سيب يسم لئازحل ذعر دلل
 ندر سمور لأ ب قير, نينسرملا نوع و سي دب نك زرار غي ايد هتان يب اك
 رك تنفابدد ا ثدفس جوت رن تار اه تاب ال دك قبب لق هن رنص يزف قتلا ىل وق 1 ب ناو اقل ولج ننن 1,١ تاّئيل ار
 ب لال رورش نبك نرط بارود لب

 ص00 ا 00مل األ . سس
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 ْش را

 | دارس! لعب ىلضال | اهّماقم ٍةيآ للا نور دام نم تامل اًداشتنا ليصل !!نه نعو
 نوكت لقواهن وُمِيف ةصقلا ىلا نودوعد مش ةبمقلا مإمت لق انكوركن يف ٍةصقلا
 «فكديجو بْلّمَن ىرن نك »ةوالتلا ف ةرضكتم لوزنلا قدم دكتمةيالا
 || نيو سكعل ابم ةوالتلا قو ةةرخأتم“ ٌءاَممْشل | لاوَحْيَص و ل وزنلا ق*ةمدقم
 ق] لق زكتبز د َعِبَت نمل اونو الل و *رانكل! لق ءانش أ قف باوجلا جدل
 ثحاببلاع نذف امج ابو < جالا ام لثسرخلأ مقاول حرك ملدا ىو ىلا
 ' لمه !نم هٌكلاظ نّمو انيكذ امم ٌثنقلا !له نكت نكلو ريثك ليصفت ىلا جات
 ٌضرغل ك ِي ديم ةحل اطمل !ٍءاّث[ ىف لابلابام طخ و رومالا ءنهرشدتْس اء ةداعسلا)
 لال اثم نم لقتنيو يوكنملا ىلع سوكن ملا زين سيفو لات داب م”الكل | نم
 ميس ل ل الا را ا ةلثا
 اياردا تردي, ن رفيع فس امج ردرفس انرلراي داب ءانزرج بلت ءانركاىرلط عي دام ورتب : تغلل ا جوت
 1 هلرلآب, انالدداي هشلا طا 1: ايسر راشأ ابرلكر

7 
 رداد س لوزن تيا لك قييد ا لوط رركاردبب/س ار دا سقس رك روتر نطقها شوي دك
 | اك شكرا ردا ءجس مقم لم ل وزني داك سرت شار[ راب دي ةيكر كك كيم جر قروض تال
 رك ئاشيردا 7 اتعاب كايدرد كسراغلا كركي اج رو | ريس السالف تدالئرد] يشم

 : لع 2 لف بس يروا بكت ياريشلا 7 0 وو تيار ككيا_ رك دياي ني هسنابت جر جالا ول

 ناهد ايكايذ_(كررق لتلك جاب لب ب ناب ب لمالك بلا سيم اهلل ديلى
 2 | رسقماك/ لكم يسروف قدا وووت درك يزأج لوول وما كادوا هس راولاطمأ ارم عسر ع
 هج ضش باك مابعد كل الانمى كد لامك يركض يريدك الروك يرويدما مدا
 قلو ل ع /اذ رقت لري نإ مروا يس طلبك ايدو لم لتلوين ال دل نا لف ل وق
 هك 2 هرئات اكرام ازيا ردا ءمتش اب لثشسا ليون لريللاظمدو لوقلا كلذ منك 01

 يا طدكاردا بلا واكو بيرك الج لابي با « ننال ةرثلاو .ءاتاب/ل اسس آراب سا
 ب بح انس لجيل مقا داك نادت ىر نيون للسادس نا رردا ل فطل

 )ننال رس حاس حطو زب عرفا لما ميم علك ورع نرتنلا دل د ممول

 10022-عءاث 1215201-71



 نر ب ع د - حكام هل

 خف كبتعملاو ًدحاو ىعمألا ةخللاب قراعل اهنمن وكول ملحدلا تاويل ((لضق)
 رحل لعجي لانكا د عراذلا ّقيِق لسلا ثافاتناّمز يقف لم خال لوذلا برعلا
 1 كوه ولعل واع اضّدم
 يش ل قط ايلا هداك تنفانا كونبارق كت 57204 فيز وأ لدألا : ىغلل متت

 ْ (مثر لس ىمجرت ب جراسا ل انهض قرايبرا د ءانيلإ كسا كداب ب هس
 ديب ضلت ردا هت كنك ليآ سادس ل اد دن هيكل ب زم نمار يكد لس اكل حج اهاضاب

 لش جراعال اير ضكبتبت كويك يكن الا هذه ف/ل اكل ايضا ذه داهبكد نجس رايتس ككل درك :
 وست 5 يتلا ؤايلررتلاةئذإ باعت 1كم

 مي داش اك اقنتك ل رولر ديبي ل كارل روس ملام ىلرق
 شفنا ركب كي قاكراج ستاك تيبأ مي انلكا كيم لزنا ذئاب
 باش لياقردردا كي انكار لصاز م ا تايباشتخاو باتللام) نومك

 نررق رول سس قالك .تابأت داهإ باتكم تيبأه ادار كرار لرف نت سلس ا ذ_. قرا شين بيحب
 بجلال تل مل رق بسد ب باغشس رق راسر طلتك مل هاي اضفت متيم مد بح مك

 تنل تاراشس» ضار , لش لرص) لش ر وادب كت يغار اماكب الت فتك أ باي لحي[ ب
 م يلا كك سس / تعنت يدور اقم تعلعا 211018 زارز !سا ذل 20

 م الور هس بإرطضارلي_ رف او ركويل, دب يسامال ل ورجال ف هد كس رج هواك 0
 ةنرإ ولكل د اتيلر باي بر وظث اضاف ستمر سال قا وقرر رتسز_لييسمل بايك الطمإ

 تورت ومللاذا /لاجد ةيدرخ «تءاس يندمج بس ايلاغ ل كي ١ ادخار ردا ع مك
 موس يس ني وبار وا ناد وون نجر دبر لب اشتم سي طقم
 لكما جس باشتمو وره مك تعز اكو قال داتا ندا دكر داك كل يدل نجت

 تردزور «دارقت لد زا شم سائتفمو ربت ظل سا ورو اه هدر فر /لربق قع عيل تاي
 < باشتمدو وبران رفات زيرو اب كلوب فن ل قخ تداندباس اعل ليتنا ضو هاك

 رداضئارفو نر د سس باغتو ورجال كسا دقردا حس هذ لايك [در ”ناغلا لس مور

 دع يت يسنربا توفل نبت يرطبلذ_(ماعرىلا نيا مود ليت لسركلاغماو صصخن شقي ار يصورمد
 ردا اناجايال ناياري تدم ناكر وتاب نار دا شار ورع[ ؛للالع ران كرنك كاهل دكت يبادر
 الزل كابارب نال جس اكلي انل ارز ل رمل اثم شؤم سقم غمس نآر أ ارغتشدإ م ابيكا

 اوس 8 1 م4
 ريل طالع صو كيا لع وو و ه رات كيور بحاصد اش ثرثكا :ةكتا لب دارزب



 ل

 عالمرقلا

0 
 اهون لتكلاركا نارجاظنا لوقا
 ورح : ا
 1 و لقرب اععلاو يمك 2 مب
 نلالكر سل قاعتردرقك ايضيند ارم لاو
 42 ومطار عرج ىلصل اول ررنمأ
 نجي ف ام رك دحارز يلع نزلا زلا املي

 اربع جار ضالا ل داضاوا لل
 ْ ع الجل اهبداشس لع

 ءوليلا ف نحس علام اطال ةكيواك ٌرظِلاَمَو هوخي تاتشتس الا و ئطعلالاحالد! رسكلا ةءارت ىف «”كظطخأَو كيس اوفس 5 هون يعلاو يرحل لع تحل لانو لاب سماد عاجلا ا وفا نق ينعملا ىف جاك قلارتش الوا كا هش امال نعلأ نأ نوم اويمالا ذا عش لاق اذا امكن ئكجرملا ىل اريمضلا عوجر لايتحال ينعم لحام ةياعتملاو
 .نميحع

 ةرما 7 42 2 زل ول بام كل دكت د ارينا للا اكاد هو يافتس ا لا
 5 1 ع سم ل دب لو ملك زوو مه سرك عفوك ماشا لور كتنعاو ل الفيس ايلك

 اكن اردا , هج هس مدل امخا ل ؤلود فانيتساو فطعاي رار رود رركؤ ابغي ردا 1 سا ل لك ..سي ع مو لاتحاد ف طنز لد دريل ا يرقي لك سز_ريتس ةإ ردا اج
 #4 تش ,د_او ماطويطشرا للا هعل دسانابيادبن ا وكب لطع

 هرم نعل الف علا نا قرضا ريل ناس كيسي م لاقت اكشف شابك ل فد شريفا اس ا واي هوب لابعاد لمربي هد ردتس كرك يت رق يك مافتح ل لذ ا باغتلا د أرق
 10111111111 1 ئير لاي هس رادار وما ف 1 رام ايل ل كت نعول 1 هايشا تياي الرا زرعلا لك 164

1210111111111 

 1(!إ!إذه ه1 .73

 م

 امإ ضخ لاكاذا

 لمبات رز[ ض اس سس م ىرابداشرا
 اء اهتراظ درجات الخ دج راشتم رو ضلال

 [ارتءسي بلاط ا سدانت أدي تر كال سس

 , شاكرا د دكاب/, ل ىدابقران تدلل
 سنلضلاروا ل ره ل اقاربج ل لاس ع هوبانش ر ذا
 رب وكلنا هس. دعم ىرايال راسي لد دا /ضجاس
 نرفقا# لس هنأ رك[ اكيلهيردا د ال اياد
 ليتل وفا وياكل لك

 لب نكي نا يك سب ةيهاريفاض لانش 1
 رميت رك يبس لا

00822-11817217, 



 رع

 لوتام شفير فيس ص تراي[ ارك يكن ايي لتس نا رقلا تا ورغم مف بغا رمهاط (6 شا)
 راغتشو لدار كارم باغتماقظ مار انلطمم ود ضل رارق لني كارت هد اباركورادأر رج
 11 اقفال تربك رياضتم لل "لوا هس تميل در( يح اولا ذقن اكسر انتا كر ظفلاتنوت ب انشر
 رسل ازشا ب وزر د) تالا اغمذج سس تبج لفهم تما د ارخدب راد نط ل ئافلا رطب دم يئس
 0121 برست اك كيأ لش وتكسب تار نر لعب طنين ردا ديلا سجن دم تسال
 اولا دب نئباشتم قل ودمار لل كلو باللوم للرأس ل1 هج هد ديا ردا, سي مدلل ك/الكس جود كيردا بالفول نأ اف رسبت جس
 ينمو 1 ير ئروتقر# راج تاصدا يردك اهانر ارش عساهتن اصد ارد 1ىرئدارغناصدا
 56 ولف م سبا تبت تيك 7010111 داب 5ص راب بانتس تي كددلا لسرظنل

 امرت حررطا] ع روشسو ران ماسد رانا نراك اكد سجس تدب اك ت يفي رقيب بيرث باج 0١
 يس سوم ارب لوزناكسب[ارتمتس تنجب الردم نادل نلاكمم د تالا ل رم سس تدب
 جاككر وا زاسج مبوب دسافردا عيل“ تارك نتدعس تبا لرطرالا مهد إير نيس داو 3

 ول لاومزث لبر شن سا ل لس رك بشن مذ عررط قا وكن يومن زس « لشرملا

 : كيرف 2 تاما كل رب قخناطفل 7 مرفأ ترابا لاطلنم
 ريما للربع رب بار ترطااط افلا رخو

 ربك عال افلا تبل
 راسن لكرتش 0

 دنع انو اناي امل تان سستم وطول رداد ل دزناكتيك سس تتار دما نا ردا ناك
 رسل ركاا رسما رضي عسيلان وماما بل لدن [ريامايآ, كريد تالا لأ ا ابدا ابو هلو
 1 10 لاك لايغاكل رو, ع 44 ايم اقرب نادتسا و طعس لثل نزارااركء تالتخا يروا
 تو اناكس ارك ركب ماركس هه بلظشرد ا يد روب ااد لاعاكل ان كرا ة ا يس نطلع لا
 ا م اريسسلاب يكول لوقت ب كيم كاز كك لن يرو فاج بدليل رقاكا ةساك د
 مظل طد ا[ تاي رك ضقولاوس اركبسم رف راطقت ادا لال اباكمأ سل د دتيمةيسا الات

100822-6118121:[. 2/055 201-71 



 5 ل _ 8 32

 ًالاقتن[طوصقملا لب هينيع ثوبثهب لصقُتالو ماكحالانم كح تبي نأ انكلاو
 . || نعلاعراف املا يعم قامك الق عدا ايداع اًصوزل هملَي ام ىلا بطاخملا نهذ
 يوازيسلاو مركلا نعم + نيك وسنم أم! يلم هنمروفكو ةفايضلا8 رثك 2
 060 ا

 كرطاق دوب جرم لقتسا يب زمن برهن تريك نيو صقار اهايكت باسل ب يالي |
 هج الئاش د, دحكة ا فلو كس السا كير مدد! اكراعناب تيك دارا محن بسب لاي ةداعدم (نالد مرج
 | نق بلدو داود نك

 0 اا11011010#11 0 هلق
 مرور وف زن هداك (قارصماكم ب األ اردآب انضآء رج ساحر رط كنان ع (وزط ل اقتنارع
 أ كاش يركن الف تردي سيت ساسي. دايرلارثكالسن سب ابوه م لكن( [يزلج/ فرس ا نس انت
 ١ فيرع . لذ لارءاطر ازال فيقع الذنب لن اكدامرب قللت ايانكل شما عر بكب سى

 ل ثيبرمينلاولا ين .يانكه الذ لرتعلرذ كسر زتتاشي هبل رتل ث دبنقا رشم لإ ذا نام يبا ل
 «راطفا / قابس, تال ىرخ لاينر ب ع بانل سس التر كيا ذك يرارظر و / تراب هلرز لل ل يع

 ١ دب جسد رانك سس راصد رز كل ناين د ري لوو تفر
 هدب لاي ءانرلو يرض [رتاو قت ردسم كاز( يسر ونك( تيك اكلك تفل رانا تبا هلو

 زكري اعد لت رررص كل داك دادررا كيور يقر عرراسم نض تسرد

 .ةرينم ل كزكارلاد ليدز ابماو تلال اًدوصت يرسم مورو رد 1 ء حلها ين, ندا هب اهصورلل
 || يتكر ريل جلي ب بدطمو_يفانتسا شئؤطا مكاو اكبر نزئارلاو سر واركس ا /نولوقل مرر
 4و يي زرب#ريشلا تا مرر ابك وراد ل كا ا سوردا شعن ابتتكبست اهات وا تالكو

 هه مان تلوارل: لوقو شلال طولي و ترق زتابكنبا ترص بسس 2م ناياركميرذ_امرشب

00 | 
 1 لوق اك ٌياج نيار نآرلا لات دامكدانسا يه لد درنورو يدك وادب مش تمام

 لد, بريشام ىلا, كرب [مقم لاورو رب ناسي د درست ن ايباككنلا له سرإ كيريسفيو ا يكمل

 | © رامات بلش ا ازا وره هر كور كر وا اهكأرموك رلاد ل مكب كس 8 اشي لركن ارونل

 يركع فينمرزا

 ظ00 - .٠ : .٠



 1 تا 4 تتيح

 مزلرو ادم يكايلدارم | ذالاكاقثس ساه لت ةيكرك اذفلاسسا بانك مادطص/ ل ناين ا ميطاك
 يتقن سا نال تماق ل رطو ارسال رف سس لويجنلا لبشر رف سيئ ريب نئازركدارااك
 ى هيوهسالاو يسرب لالفلي زاجك انركه دارا

 نرلاكأ لهل اياك ريس رايرلا روق ليابدح ياله تنذاينع ترث ميالاثعالما ]ل دامرلا يمل دق
 كذ_ د[ تريك ل زاهد بليس ا رهان ولاد الم تربت نراك ع ضاوكت كك سارا
 هداييشلمرلا لما هس تيآ  حررفاوسا . عم لاقتنا يراك ت مف ا رض ترتكب رو صق نجرب نط

 ي.اهتدودئاناكذ ابابا امك بيغ لكس قي دويل تاس ناارلإ بش تفاؤل ||
 برتيرلا هك لزلا راجل ل أو لان ملوقر شو
 )ى نيك يرطاكي يل لولا عرس يس ايكن يبل عربصم ا بانل كلا نب نرئاردب سات د
 1 ذ اترادقم كل واسس اي ذ_ رن ايي لاماكت وضرب زاكتحانمو شن انها درع تس هدارااس
 لقي يروا ستايلات لم اراوخواي سرت كن اؤنار وار يلا تنما راك هدر [قد ارد
 ب يسن اجايالالر بانك كنك فاس طاذل ا دج )جت
 مب داشبرا هش دبة رك تياكك روبي لف ليد رنار قر وسلا نتوسب هاري لب لو قس
 اممهديتنإب كملنا ايكوم نبسدت ب اكرلا لي ةيك دوبل .(مّيا تلغ للملا رد وول تانك
 نزلو وتر سالب ةيل شارك لإ ع تنملر وا قف واحط وسم وابي لاو او مارنعل

 جاه وط تم ابرك يررغ ليد دب دكة إي أ داّشيكن ب
 كيسا يكرم وكي لازما هع ورففاطلا نا ءرتجس كادت داكن ا سس «ةلولفمشلا ري راسا
 كانأي ارب اكذ_ركل كلر سو تسكب دك. لاماو لدي لاي ر لينك يدا زخ

 ب انلح تسو تءانو_ كارو دجال امن تو باوباكاتإ ل مل نقسم جي ل

 هدو اباد البال باسسنا لو تدخرريو كأ ل وايت نابل للان هين
 اتماةوريتن لب تاس ءدوتوردا تاز كامغ رابين حار تاجتانع ا ردا من[ كقول زاوم
 هس( ري اياوسك لا تييلردالاثمرداريظن لكك

 ما هزناوغو يينخندفلو مند موو ناو ايتو لايئارترم لا
 ا عرار وئانشمل وارد لانج نسعي /لايايبو تفك اقر

 هر الس عا ب لدي و لتي تاذ كار غتجت ليرصالف ركل يفرك ت انصو تبوفنانلا راك
 ناكر | و ثيلعس رابردا نأ قا ناثسنا تاذ كا لسا قي اس1 تانصر تون ور يقوري
 مرئاوف و ب شرارولا ارو لك سر ظاعا ل



 م
 بوعلااعشإ ساو ثاب كلذو سوسجبلا قروي ٍجارملا عمل وسن لِسقلا ١نه نعو
 روك كيك وهب” هن و سثم لسو هيلع ش١ طعأنيبن نسل وان[ ىقلإو مديتخو
 5 هج! ينح نم اولاد لوقيفدباودعإ ىداني تينيقا لآ رسكرب ممَّس «ٌقدحَمَو كِل
 ا كلك | .ذسز فخ نموا دس زوين[ نب ثم الجو“ دما تلتمس وانا
 رت هيلاوك كو ة1لي تلح نم تايأل ارثدت نعمهطارعإ يس ”لخل قاع
 الج نحل « لوول | ثنو قلخاكجشافل] ؤطقطإ و ءالسإ ةيؤرلا عطتستالف ةهجلكتم
 ا كدرريدل لجر ةعابش اورق اذ امهم ) ىلا ف كال زريطخن وراشتنال! نم ٌفلرطاخ
 ةنسبقاكآلا لهإ ةببعلل ! هب دمتي الوانكش برضو ؟نكط برظيهن !تيسلاب
 تالف لوقي نولوقي كلل نكورهرلا نم ؟هزنم عيب ٌتبسلا ده نكمل ناو ةعاسجلا
 لها!ةقيمب نوريشو !نكه لخقي نالذ نولوتدوإ يرام نوال قدح ىماال
 صرلصالو لعفل| !نه مختل !! لهل عني نكد لولو ممخلا ةرلاخم حقو فقزر ابملا
 ريثلا لنحإ نو ةرقللاََحَو تالف ىنتتخ نولوقدزا لوقلا نه هنع

 1 سا ولا
 ةراوصرارم روك يح ناسا يددعر_ررث لس ارلاؤيب ليزطلا ىلع _ بعز « ىلع وكر فال معرف يطال بلت
 دزاب رانج, ن ارطلا لاوتر ىف حج لفرد دركدمج قاع رائد رمسء الا ولج لرب ارت لك
 عنب نر قلك كرب ط اقع دل ل لال ةزراهسرري راد ويس كردابب ايش, لوطا تر ببن
 ش كيوتل ب دش وملاك
 راعشا لدول باي تانكي عردا دس تيروس كل وجريرصت ف” ىررمتش_ تلت اسوا

 فواز ىررربشت هنتايردا داو 0 معنااكدرو اهات ساتنسو نآرشو 9 كس انطخو

 نسل 0 سل فر قارواؤ سرج رويت اسس 2-0 اجراكتل هول س راد ص

 لاك رزق طاع ارك فلل افلح تايآر عدت عي اكد ريش قرط ل وطور كا
 رفع روزانا ترظقياط-لدوأ دلع دو ودلتلا# ورش ريا نط دورايكساي
 راو لوله درلسرادات لثة يلو راشاوت: طك نايباكردابب]ى سكب ب سنك لاك ساروا نذير لي

1 010 
 اهيا لاطفال « رج اسكر ب اتاكد اقسم: يضر أيا يلا لي تلح او كين كايلوقم

 يرد رلى قوةي بم برغل كيلر ؤسا لادا رفاكن كلي ما كراغا عستستا كارلا جياتنك
 110011111101011 1 ا

 عل صل ريد لوس جس ب قوس ب نا 34 هس 1[ ازا ١- م -1 هلل
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 ريب رولا عرش "4 رورإريقلاءزخملا
 -2 يبدل اوا اخ صان لاح طبرق ب نصتيم و كتم ول "ماع وك تركي ن١ زمارتللاو
 دلو صخهثلا كلل ذ ت ايصوصخ قضحل مالكا ءاش [ ىف عامدو ٍنيحم لجر لاح لع
 عضوملا |! نه لشم قف نإ ىقلا راف ريحت ٍصخشلا كلذ دعيج طاخبلا علطي
 ىهنلث العّركسإ !ذارئسو هيلع ثلا طع ىلا ناكداهملا ؟ءاتحيو ةصقلا لظتنيو
 نمل نا امو * كرت ءلرف قل امك *1 ةكو نك نولعني اوفا "ل ابأم ”لوقي
 اهيخاو تنيز ةصقب ضبرعت ةيذلا ارث وسمو ُرثدا ىظفاآإ جوه لَ
 روت
 ان صف ىسكب نركب لاو اء صن صان سدس ساروا ل اب اير كرم ماع الاكل يبس يارد

 رواد ل اع 0 صضكس 0 ا
 مدي اوبر صقر خر كوبر نارق ىرا س ماقتم مس ١ سبل اتوب ليج لطم يضخ اننا بطاأ
 ايزاوج الدال نا كيس لع و تب اه انركرالا دب لوس ىل بج ولع ثنا لك مدل
 رقم لب عب ات روع دئ اما دذ الر مرارثابيا ى سبأ مالردا تسالي ت يآ الاس هيث

 كس كاددا بنين تضتري 4 !/ماكظئبسا دايتخا هييس روكا مالك لاو ال اروا رنا سد
 و ب: كيس هاش فرط ىكرصق 1 اجب
 ا1/خلب ليفت مرج عيسانو هدر كيا دعس لن مالو ساع اي ضيردل # | ضيرعتلا و لو
 0 يرو لين تفل هس قرا عم 1ضيرتردا غبر مس ةداسن | يان كيس غراب ا لج

 انا روصقنم نيل ما وبول ا
 رجيم هو ضيوت مارت ل اسرمال وجا: ركريزت بلاص كساشلا اي انركتلايببل ام ل صنعشس
 اسال يإ باطخبله سس مي تاب دس ضي مدا د هلم كس فوصومروك رع قوس
 » راشا بناج لرعا سو دةاسلع ص فرط لوط سا دع ت ! كوي «وهرغاسراعرواوي
 سر ,«ضرع كو ضرع نر لنف لاقي سدت شيئ توكسا هلس ا عيد وب لا اهباعسبم كيسان
 لو لفل يوب بئاج كيارد ا اهي دس يشم وأ قل
 1000 اوزيل اهلذ_ رش ل_ وب ركرباظ قف كايمدد هس ضيعت واريانك للا
 ضب سرا 1 1 تس مانالتاب لم ضئرلرو ا رانك كرك خاسإس فل رسوداوسدس
 ني انا حن قرط ىف ضي غال مين كسمالع « لحد اق تل الد دبور كساس لسا كيس اهايك
 6مل ا/نزهس لما سس سس لوي ددب لي وحس احح ا لاعقس عر سجعي طفل هو يردك اهلك, ين ضير تلو
 اهو عسراطا فوط كي يس هور, لاوعقتسا سس ضرغ للا نفح يقيس ا يس لفل وو ضل حأر لا

 هيا رم عل ب ف الرجعس الا قف زل 1 عايل يع تسلا وصقل هل
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 ' انا 1
 | ىفه .نيشنأ لو نيرصلر ركب ىلاب ارهدرحت « ةكللا 9 ”وكند, لطفل اوروأ لد آيآل 5 ء

 مدلكلا بلطم نور نجا راصتلا كلت دعا وعلطدول ام ةروصل ! كنه
 بس سس سس بسسس باسر رعت
 عفط ىض قد صرككولا ترطحر يمد او ثا [عكروا هع كساقرورد ع ةب يلب انكر معشر

 هلع لب لس بلطم | مطل ار رصق كيج ديت ردم كأس عبس هداشا فطاك
 كس لادن لج السم ضعت ي لولا دل اك كافوطرب هشام ثرضح | لأي الو روق: ىشنت
 كلا تزح هدالع كس طرب جابب ملقم كاوه م ترضخ كأي رسل ناردا ري مكر
 1[ ركيي رك شرها داسا كارلا قدصٍ تعول هس كنا هصق, شد دول اهدار ايدج اج
 همنا فام ضف شركيدلا تضحول ادت زان سس لامست دار فر ترص لام ددا اهب تصفي بيحس
 تتجاشورفا كر نبال كل م طاوس سك قبل وجل زان تساي باشا الكنود اسال 0-1
 أميال تيباقالغا كسك ددا ذب تيب فرت اك ليئاعكم سىس كني لال سيز يساك
 نع ا ا ول ا ا ا بحب د ع
 ب لمربي بلطل رلبع تزرع دكدس ا باب د نب نب بنين تضم رسول ناكلب ورلوق
 | الب ذ_ملك رشم” تف 1 ليتل اند ل ليرد ديت: نيس ابن هد از كمت
 مفردا ايل دلما ركل نبل نينو بوعي ظسس ل أ ايزرلسس شراع كي ذاك كلا
 « اير ركردجو/م و رملهر ثلا ىف تطحن [دعبالؤد هاوي خف س ضرغ تضجد ابل اشر اذاب لما
 تبوك زغا لكلا ناو هسرذك سس يرق نطو سا سل يرق ارفس راجت بيوت سدير اثري بحب
 4 فاض اوه اهيرلكرفو 201111110 تضخ اههرد اي ءدلا ك2 ول 1
 رايت ذايبدكسي "ترضقف- نسر ناجل قؤعاب اناو ةطاسدسم بترك يجن حروف كر فواوم

 | هد اينعس بابداصا ادب تر زد مدراس دال ا كت بأ انياب اياهم ل ابد ترهتالبمل اب
 طادبع ناهي ستلاروا بنزل لس خخخ كك ايس يي د مخ سودا ذأ كاش قاع الدرب اظب دي را هتتلب تاكو تبول دنافاكب يرن ترزطت فيو اوبال يدرك از اوكا ف صرطت يتب
 وك اوو لمدد ريانا ذ- باير سا اتيروطظني بتل وزد رشر» نكي تبر كلك ناسي ناكر
 هع ايدركارق باتو لوبي الكيس قبال نو نرردا لول ذات تيايبرباكأ سئرللوجت

 0-1 كرو نر بل ٍِ تسورربرباغن فرش رولا لاقشاع
 دايس شراع كيديز ترفح ةساكل البدن ترصرورإت م رد كاسر د ا افرش ا ذر ١



 ,بيلوعفملا اقم ؟بالوعفم سلام مانينوا ملبعاؤرينن لا ل عذلا نسم حرز ققحلا/راجمملاو
 كلذ نم لح اووهو ئدالّعف الخ! د ,تا هزكتيلاءاعؤاو امهدب عب اشبلا ةقالحل |
 يفالاوه ان !اريم الإ ١ نيكاثَبلا ضع ئابل !اذر! ععرممقل اثيمال نب لاتئامك سنجحلا |
 ولع ١ نثو او حيبرلا مزم ىف رنا نيس ميرحلا د ها تالي ظ
 متت
 2 اوغم و بوكر ما ك_.ج ايدعراي فرط رخل عاذ لس سرك طنإ# اهايكبوض لم ي_ ريال اجرا

 مس و اا اىوكد سا لس كرر او لأ وو نلا جرس جو كت رباشم ا قالع سل رلى رب لوم
 الاع 4 ايانب لك س هاشردإب ل يانج ارك جب ديس زف كي[ ارضب ىكارور لغار سصرايش ىلإ ىكوو
 0 زج دايم ردا« كيسالاد سك اه ابرق وو هاغرإب لس ليلو ا ماو ذ_ نيل

 ْ :07 دعت بدل“ ا ريناد طز راعس قل مذ الأ سراربرمو باللاعب ايلا

 سرك ردت 2 مر زاب كسا مز خاب مس هادعتاذا كاملا از اهيزقذل ل ضر وزو

 ردا تاغالا فز اجب ىي زاير كرجل قع «هيس طلو اهت سس تقعد ال اجر لسدانسا
 ِ .. 0 كلفص يقلد ىداجر انسا
 عرطو ديك رغروا لورار تشم حاتح كد اجايز سس البكار اناس ل ىو ىررم اجى
 ا وت بسال اهل سترك لير ماك عن ورايا بوكو ب اناس سل رس سس تشاعا ىادرل اوين وحجب

 6 اطخانورالاط خل ع ايم فوجب ناش ىر اه ودرلادا هدافكا رس اوركشم ارد ىسلا

 ويمسك ىرامرج ملاعق قوت كس دركي ا. سمين ماتا رد لت سيت ناو ضصرو يي عر ورك طر درا ض اغا

 همس تكسر سيئ جا كرو ا دعا ىرذكررووفكيس لات نقم اياك لور كرو

 ميوداكذلا بئز نم ف عيل .٠4 قو نمو طعويري ناي رم

 اتمايال لا لووفوتو رك ث رزخخي نا نو الإ انمسج ذل كولا تطخر ليس سس يداعا

 رك“ تبا ياقنال ( لطب لب اهداررث ىراب روتسدب ةيكادا وبال ركوأر و بكت ان

 تافذعد داي زن دئازف ) ىدرك لوس دهب
 ام ترطعح رت كك سار لس مار وضح ؟ةيوكيوب) ترتحركهنب_ لين نومجلا نلف مخل | لضفلاولو ارو
 ]لو لوي يرفرف مرو اياب ل كايسرد ل طب _.لبفنا ف باق لل نورشت
 شاقل | وز ريو وخ ضل ولورا .  .شلضتو تماركل ارئجو وس لفل و ار |

 روب دانيا مشق دازز 4. دول لاو هت لكس يسو نرروص

 راخلال اجرا ميش ىف . رابتد»اد لاس بشوزور



 ” هيب بر ديجتال قالا لفت ةيتحوب ركب وض ف ضع وكل عنك ن يار تل
 /سقطردا كرمز اب ف 1 كر تدشن لك تابناادب الأ اي الت ايكاسؤسرابهوخومل لقنلا عين رلا تلما
 20 هاب اع تل اد ذا
 رق رفع ع لاض قزف , بدرع بل” زاج عر لأ خادم لوك زرق كيدزن كسر وبي دئان»
 علا 2 اهئ رولا اهلا لبا مسمار او زا د هيدر ىوخخ اهدم ليتنا رق ليس ,يرظل اب ,رياظ
 راما جدير ورب نامل نورا زبد مدد كيا ل نرقكذ يبطي ملم يس هزم لكبح بذل اص كرر اه بزل بكيازا كيس اننا الا يسر لم الإ عرقر فر رم دي

011111110 
 صو راج جفاني نوىيناف وود سر« مذ زيتا تيتا اد ءسج « دوب قش لولدد | ريلادنسو دس ,اد اديني ل قصاب سسداتعا كس كيلو |/ ٠ لضخ نينا لة قاس دكس هراتساو زتاه قلعت ممرات منا [بال اف سس فن طلو م امبالا تينا الرا آرت سسراكلا كسلا
 ير لتس لب «يعرب نزل الط !عئال هر ميشرال ف نمل نوزغقسيلو مسي ب صاغ قالط ااه امامك رش ير لوضان همييجر ياء اقلط الا صاغارض « كرب دكت هعيجربالا قالط اورج دوب مي اسجا ا 2 ادابؤ لد ات رياك سجد كرز امن سود كذاب هلو ش هايازوا بح مت كل علرخا هيجي فناج مد نط مدري ذ اجت لد فرط
 بببصقالطاا/ببس مدمن ز رويدا لزني هيلع يبس الط |١ بيس لر مم انيام لزني نإ
 انك اك ويل يبت قطب تن افا لك لف عر ا ب اذهب يشب هيج انكر ب[انكدض ل منال يا ممر مهرخالا ىف قزم ارناف لكزو «ريجب اندلع ماندكس ملا ليس الاف لي إ) هاندا زيك سعر لام قرط /لك دم ندري امينة شارت اف كيب يلث قالا اهلاع فد درعا لارا ف, يي نسا لستس اناس اجي 12 اول يلي عمر مدس وعطر اما هيج دب

 4 0 الا ريريو يجرب سكت اردرصألا 08 لا سانا
 ضن انرلا نال كت مخ اوكم م ال ع ررع لادانسا ل تارنز بناه علا خيرا تنبو لق
 ش 1 لاق عيرسابكت باور وس كررف ريدسإلا تيت
 : معا ل اوكري كس دل باش دبل رمز 71 تحلا 0,217 4 ربط كتمان ثوب سيكو ردا لدم و تلو ترتجف سم | تليفلسا رب ث يونا باقر الر يبرق استسلال تاير ب انصاف تدتما ذو قت لكاس ةرظنحلا أكأ 2 ايل ز اين تيد اديب يكررؤلاءزتب عبس مهشنام غلا م دا اطبخ لتقي زل تبئاامالل كا كسار سيرو سؤالا وسل 1 قير وتوم ةرتخ لام نار االارخي ١ لايال
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 اكل

 | ثلاثلا ٌبابلأ
 |( لطرحالث 3 تعبانه نينو نأرشلا بولسأ جالب ف

 ٌلصنوا باب ىف هنم بطم كب لتي ”الضفم !بَوبُم ثقل ا لعْجتمل (لوالا لصفلار
 اثم لاحلاءاظتتا بسحب وهااياعر ىلإ ظدولملا بتكيايكأشرف تادوتكبلا عومجبكن اكلب
 : | قيزيشاهإ لذ ةريثكةلثما عمجت تح سايتلا |لهالعوزخأ الاثم نوبتكي كامزّئجاد
 هيلع ىثد) ىلص هيد دع ءٌئاش لج قالطالا ىلع لليل الّرن كرر نكابترم اًعومجيريصي قح
 أيس سس يبيح سس م ل سل هَ | لاحلا ٍءاضتْتا بسب يروس يدب روس الالابع با ندب ولسمو ا
 لا ركل بال لولصف نال روجو ب دق | ليان ايب كس علرب بولس) كس ريب كرت مد باي
 ربالادب كيا حرب لسا لاك يكل يجتلا م لصور ها راو بابن ساوكد يف نر لوز لص“
 هاغرار ةرط سج ةيراب انكر قف لشرس تار دقكو وفول ابن[ زال اناجايككايب لي لصناي بإب
 ىباشس ببر للابيارسوددعل اللا ادي تك نارثكيا تنو ترض ب صال اياعداكبأ
 قلظض انبرى اوعي ابرك ترمرعو ملي 11و صنم نركردا نشضةلمرب ادي
 4س ملي ددعل يي تدورط بح يس 1 تيا دباكا لورزب ريك يلع ّملا لكل وسر تيسا ظ ادغد
 رج يمشت#.ليلاررف لزاز نيكروس
 كت سالإل ثرارع راف كتافابترم اهوضب قت هع نابع | نال لرت
 || لاك اضتقا ل طعويتنايار كآر قلب
 نأ فش روش عت اهيب رشما لك الس ايّقلا] ذب طور كيد لاشم كس ايردعب د دزسيالا و اشم
 'ء «د راس لم مومو دل يود ار ءلظنا
 فرع ولما ل مر «تايرف ياش قل موسع يتب يب لك راق لغماو لاشي فل البال
 م /ذبب نوب رعت 2 اشر اربع لس لبي يفر عع رسب ءايلاركلا نسا رايك كرب يكرمك
 بتسيسلاف اداضتكا بسك د اءاعر لا لولا ساكت اررتلملا عوج 0
 صم اضوريو قرم ارم تمم قح سيتا اذب لح ورخ | ورسم ناوين. زهعاد يك زم
 -: برع ل للار لون أيترعأو و ايدك

 سل مج نمل جو ايس كراصلا عزمنا مع عنا رق زارغر فرح يوب ثرراعز لصف لعلب نى
 انتل شم ىو اننا دلل طف
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 افدلمأ

 ريغ نم رح ع ةظوبضم و زيود عروس لكو لسو هيلع شدا طخمئامن ىف الو |
 فذ معوركب ىلا نامز ىف صاخ بيترتب باج يف سَوُسلا تردون رولا نيبو لت

 ٍ أ ثحبمملاب عومجملا نه ىو امهنع

 تضتوير ذل بورت اك ظ وفروا بتم دءألا دج وري ليزر ابان كس ملسو ردع سلا ل روض
 ا ايل ع ةلاساع يي نشرلي فكل يقروسا 1[ رولا
 :جج ىشت_:اورم اوس مان كجم
 ل سس فما ارق ذ-ممتريزعرشلا لوبن هيك فإإ اطر مالع ألا ورز كمل رق
 0 ارك رذ ربت مج لبحاو
 ةودله بع ديلا ةيسل ذ_ لات طارق ايكوم لوزن امال ق شمع ابك تادف بأ جرك ات ىلإ
 له رق مر تاي لي لد /سيربد شارد افظاناي اذ قلعتس تطال اسناد أل لك
 اوبس سوت ا هربوا تح نبط هروشلس رت تح اغا اكمال ا ين شوف
 4 ايكت ياور هس طبة يز ترطح دس ناد كداغب 1 5 ري !كايزقرلرق

 كساس ايدكس باكي رع تح تقواكا 2 هل ويديموشلس باص شرايك جول يللا
 سال هيب راف كايراق سس تربه ماهي عسكر لاي رسل يش تبل ةييبولا
 اوت ابار قاس تمبوأ لس يماب سود يبس هو ةرط يارا كل يلوم دش ليس ذك ا
 الص امه ايد باتو كف سرور ع كر رع لسا د كريم اكس دان
 رص أ هدريطغ عير تبي إ يراد ءارك رك دورك رط سكس ا ل مودل
 لر كرما, ضدسراي نأ كا د ىو كبف رو اير لوح ل د اريسف بشل كك اه ذكرا د
 27 اوهنل 0 _ 20 ايل سرق لكلا تنبت ليش تميز تتر ولم 7

 دس ايسر نصف نق مهلا بخ جاتو تامل ملك ورشا لشن الور ردا ذك يبن
 د و دعك برس ركاب عسر 0 لس اهيا رك شاد لاين ادي 724-

 مسطول ف س ءارذكق اشر را اعرق عر رق صج لو بسم لا ركام تاب 5-1
 داو ءاي» باف ساو يكاد ذ_ مريول لسرشل لونج ويذكر طم إد ناجحاص نود
 3 ار لوتكل ليك ا ا و اسد رجرداء يتيح إب
 روا لوخاش لرواد سور شوفوا شلل كرف لس االول و ار عروب طصاو لسبب

 ريوق ١ روس شيول يدرك دور شانكس لونديس اس نوروز لوذرككز_ريقل_وهت سلو طرت ييفس

 م 0-0 ]ا



 رار اوس. كلا ليئاب ساي كس كداضنلا ليز خالا فص « سا لوي ءاهرقل ءلتس كنا
 رفد ايسافد طسدو,ا كك كتابي فلا للركرإلا ترض يكس لوقنمو مسلسل زر
 عبروا لس ذر تن ةمصفح تعرضن امو رعب كس لاقتنا كسلا دا كت افخانلا
 لبو هتف ارسم لهين ابكت يراود قادس دنس رش دبع س قحاصم ا باك سان اللنلبا
 ست سركولاارف ء اهل رولا تعج هد اي سس بس ضد سرا كف اصسرل كيسان سبل
 -:«هلاقلا هابل كميل ب مل_لوشتي ربت دع هد كار لازا
 ماررفداشرا هس ملقط دفا للا لوسرل ىلقن ردع سس دعمإلا تطتاتلس مسن( ديب
 1 رب انما تاببس هو مما كر ياخ ل تكل
 للا لوس نر قوق بول يريد احل سوط صاف بيات يس ناب كمال ت بن لت بارلص وصخ
 كل - رتل عدا 16 كيا يسود اتاكد انكي يعش لا
 اهو اس
 نر لسمتلا لوس ةلواراي ءابكاب 02 توا ني لإ نرقرله بسب أيبن. ضلت كاع اهل
 ش داركم ناثف تنحني رو1 ليديا كس ققرصرجلا تضع [ةد إب« ليز ياسن لس لدي
 1 -:ع ار كسل بيا لبس

 رك ارقد ليوا تضج ه نس اييانارب لس آي دامب ةسىرفلخ ل نجم اب يوم ااذبب اك ه مل
 نو ثري ل مانالطا ذ_ ضيئوس حفر م فوك ماس كابك سالو لبلاك
 1 هلو ىدوريك قوودنيل انلب رب ىو ىد ارك دعك مازفسسف- ىسل ءايل سيئ انك 2
 رويل نيو لي شبك سيدرا ”زوتسالب ا نرطح درخ 1( كيس تكد مانا انك <
 - :ايئأيرعل/ض حصن مان مكر ق نجت فم الكول نجا
 ةرطاككا اىبئ سس باديس الج ا ب قرط كس ريتك زب ىتوم لب فحاصم ا بانك هس رشم نبا

 ك2 لوبي خل يع للي اول) تضخ لميس اري للعالم لح رد تيادر
 هديرمانللا سي قرط كس 0 ار سب ءاعكر نوجا امتسا لس ل علا
 #: (ريمختب نانا د تبسابيكت ياود اج مس

 ىبولكرغ يعي
 كس اجآريماعيرطتنم قيكو و تسارع يس ملأ باتي ذس ميدي عب وضم دس تءايلداهع

 رس أ
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 ٌمحَسل ١ لوالا مسشلا ماتا ةعلىا ىلا ةبامبعلا نزع ةموسقم روشلا تناكلتو
 لنيبزتوا ٍةيأ ةئاماهنم لك ىف دوس قلائل مسقلاو وسلا لوطا ضققلا لول
 ُلّظَنُمل!ٌعِل ارلا ؛مسقل او أبل غو تش املا نم لقا هيفام ثلادلا مهقلاو الله اعيش
 نيبل اق ل اهبل د١ !نِع نم ٌكرالثو! ناتروس ىولعملا بيترت ىف لِخْألا ذو
 م انفال! ىضعل قه د امبر سايقلا | نهىفعو نيدلا قايسب اهقايس ةمسانبل
 : ليس ىل او هذ اب فريد قلاغملا ءعبس تاك تشم لوط لوقلإ تيس ماك ة روسو فلل | وق ش1 ااا ا ا ا ل
 : 0-2 هس للا (برولصإ ايس (ميلشورج ت لامر هنأ تيس رافع ادع
 راسم ريب سجدو موس هت سيتي اور يدك سار ساد روسي نتي هد ند لبي بوسط بمس بسؤتب لوطلا لسا لرمي الوصابي فارسا ,باهص سيروم اش لوا
 نيس تس عبور لاو ىلا دم له ررترتا وعم سكك لف رروا , لصف مراد سلب لاذ ولا
 ردك ىسكل يب مق ضعلل سايل زار ىلع سنسبعو (تبسانماكقايساس نا كاسل ديو ايس ل
 ب شل ميلا ريفصت ارد 0

 كس شءمب اي[ رطدوفودزوهل فد زوم قالت عرس حئاك ة روسو فا روس تس دق د رمل
 هر وبذلا ليك ةروسايرل( عبس بوش هذا ف ابالئؤنلأب نشا اد ين لزق لطاا
 ركل تسل لروس رب ىادي ات لرجل رم نار صل ديس رس تراييوطت خيو انملا ةروس
 قل اهارطانأ ادوقمأ ايفا ةروس ويك بسس هانيرملا مز تبدل روس( وسر عسا ا فحح

 هو ركاؤللا نب مسد تريز طدزلب قش روس م« كيس لو تنانايت لس 700/21
 هس عير رتشألل اريؤرفلانء ب ةقلرص سس جدا سدا (١
 بيكينج برع +. ةروم كاطع ها كاملا 0

 حاملا ةروسل ايبا مو ب أ اورو« ل وقدم يرحل هاتي أ عروس 4 رباابارلوو ذك سظ اطل اهدار ملاتج_س و تلروسدنلب هد مك -ادفرلاتعل د ليو ايل
 لسور وتين لا /رواورب لعرب تيا لاو نكرر است ارو غسلت نآرق لمع مد /فيرخأ ا
 ١- ايزل اماسم انما ير ز ل ثيدع جدير من! قارعتادا ىادتيا ة روس كبس لاق ظبي
 تداجي رادع ميس قوارب ةروسالكرخآر وا لا جروس ليا ساد ةروس لوف اس لوط يس رلوق
 شكر اقفايل ى كم اناكتروسوتاسن تس ابك الن ايباكئ دار (و تارك ارو أعنا همام( داش نارك أ ورق ليتوسا رب تاس كوت ايلو تم ادري سابين فل 27 نر عا 5 3 لق
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 00 رار وضو لي تباري
 مسيار مكرم نسما , وكن وقر وسل اوس عرس لوطلا عدس رخل ىف انلار تلا ولو
 أ تك فال م وك وقر وسلا ورع دعم« سي ياتي أ دادس ردق سس لمار ي وس بي ةرونس كرب
 أ يال ارد هداين تبسي دسم لاوطو و ملل اي سيخ ايسر سور سس المو كرك
 : هك اييكاياربددكلاشما داس كس رابتناو صصق 0 اتجاة نمايابو

 نبا لس نإ كيك فو يدا ليد وبرس ىف امد كيك رتروس ور لصفم وأ | وصفما وق
 هسرابا زاغأرو اهتساشلا انوروسفن التخاالب رمتافاكا «هيسا د: ناد لصن ءاس كسردهبس تك
 ب دا مال 0 ا تسناور اك ققاؤلذع هد يبل ورابارإب
 2 ريل همك علاق لول م ءابيك مفارز مسن مياحص لس ملت ياور لسد ؤارإإ ارو
 2 7 2 01 10 8 أي ءانلي ءايك# 0 رك

 سج مآ ميس لادا ادسا ثيردع همك تكرج نبا ف ام« لج بكل كن اسال هدوس
 تارت روسو در ىتكو جلي ىوتدببسبرترت يي يرساف اج اي بيتر تان وتر وسلب فحص نارا
 بوض اج كن وكول هع تيرس ىورو ارو لسا - تيس لاتقلاهروس سر عم ايددإرق 2 ل ىرؤفولس

 ترافص رولر يس تان اص ه روس( فز عي ف ايعائراق ىداراحا ديس هاج روس لد جس أم

 مر سيكس نار ارينا نانلق_ ىكفيبعلا ايلا نبا لرق ؤنيبي _ عي كرابتوروسم عر
 باتل زيا نباوكمإ كت يورو غل ايل لييبت رش ىراثزاكريا يسم وح
 هل باكرا نلف عسا عبس نب ةردوس 1 ) يسال ان الا قراوس/ ل عتيس ايكو سام اان اوم
 ل ىاردا يسال اطخل لات الالام إو و روس( دبر تيس ايت ايب ع قو زرم سي قيلعتلا بانك

 0 (ناقتل:عساتلل اساس يل يبا سانا ىراق لت يس ىحنت ري رسب و
 ملط لي روس لص لوط كلي (لوق موت نبا ءلب كر اصق ره ا ط اسوا ءل وط ليم لتس مرمي ذو
 ' هلم ل صر اصق كرخ 1 ارا كوك روس لص طاسا

 1 مير مرو 11 لرجروسو مكارم ةروسردا بؤ مصابا كمر ةروسزاطنم رخل ا دانك دلو

 رظ اما عي ايا مكر السي نس رولانلا نايل لش لافي مسقزا بسريرفا مل وررسا

 روس يس ايامك بع اشموكى ارك 4 ماكت وص روسو |لشريرب عشان | لو عشاو روس

 هج اهكاحكر لس لوط كن وفور ردا ايس ب نك تروا ب غروس وا سس كمال شمل اهنا
 نول خف ينحر - :(كور
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 أننا 0

 .تانألا ل! اهب لسْرأ كحاصم نساعمل | كلذ نم نع ىثدا ىضر نايئع شت
 . رخآ/ بيترتىلا |ولِثمي الو اهنم او نيفتنكيلب

5 
:ْ 

9 

 نالس لات دهب ضف ارم اركاو ملل 2س دج نإ طمس فحم لاذ تعرتلا ىر ناتظ تضدح
4 1 1 

 1: رس هويدا فرط لك ب يترتاكرسورىسرا سي اما هدئاقسس كا

 ل قف كك ابعرذاروارينيراء ركعات يبادر سس سا تضخ كدا نار ودا
 كلام نولدزيالا قلع تضحي وي تارشال# قف ارآرلرعم دوف ورز ارعردا قا شرييرعتومأ

 وا 14-2 4-لايع ترضحة دوله ناشي تخمر لويد فالتغا ديت دارك اكن وف اياسموس
 كاع تح ماجا كركر لراس تا ىدج مس وج فاش باب اررط لاراصن د دوي بأ اهل
 هب ربعب ليز شكر نار سي لس باو جلاهكليلا هسا ل طخ حرطت سيل

 كاب فلام لس دوا ءاد ورك يلا كيا مرعي لس 2_مكل فأي نووي لا سن

 . لقت رك مرر املا كولا هيرو ا صاعلا ند يعصر نبا دبع تبان درزي
 نأ نايوفالتغاررغا لس يروا سراميك شظفتلل نر لايجب كركر دايك امل
 سا د ين انجيدتس اوبل زان دك نابرثلا اكبأ نرقص وار ز كب يو ص اذكر ف
 رصقخ ترضخ رهو بسح فاكس هو رعب 1 لقت ور كل يبتكر 1 نعت يكل لسع 2

 رواايد ركل اسد ليبي مالسا كلام كيا كيا مسدد نوضح ارم اردا دب © سا
 رجب كبا ظفاع(كساج ايدراشخوسولا لا لوو وتوم كسي طير رقست وا وسكس وس ورك
 امداد يدك ب امس ابنا تابيةسلدر رضع راهرواب_ادبن شر وقاور يركب تك

 هل ريكا تطل هس قرف يدشدآرق تسمو كيرا بس ايي اري مس ورد هلا هبا (هرغ قر
 مددعب كيس اساس بيترت اطلس ناربس معو هلع ثلا لصريلا لور ليني( ت روس يمي
 امييترال ل وروسرم وعمال يأ كف ص نرفع رطتللا هلل نرد لسن لوم
 انة شداصتالا رورة هيكاهتكر يدر زو يقرب ضروف ينط برم ماترد ايدل

 ل

 4 ليزتهو سب لداتروزريخا مكر ركل جا ير ليوصم اسبيلا كياوك وف ياس تلايتتر
 . هك ايكاسكك اس ليلو سين لير يسب فسلم و ليش غر ومسف توازن ايدي يكتب اس
 أب ليس يرو, ةيسنالتخا ضراروتا ىلا لل طك ل اسد ضاصموجذ_ نع نصل فح امل
 دجال تل ل حج ئاموبا همت داي ليس ايلشييادد تسقط تايل وز دفاوابلا كا هك

 ياو فكر رهام نلرتك ني ماب كف حاليا كيا د زرع كبار اياك( ايار وكر عربا, نلرلكب نيب مهاب لكيم لي لل نوح فخ ارم تأسس
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 ل ا انك
 اذه و * نالئو رالف يع حاصام!نه*بتكّيام هني مدقلا !نهو *اًهاَمْنيْم را فو شم < يمل ى سدح ويفر بيل كب انك لاا لج دزرع لاا || المال زوغ نايببااهتجو مفيستلاو ٍلمحلامروكملا ضير الص ىلا تتو هن اهم كانك اوصتال اهزجنزالوطم نوي اهفجدو ناونع ريش فش و ةعقذ نوكي ام اهتمواميلا ليلو ليبرُملا يدم اب رخل |نضعبلا و جالمالا ضرع نابي شالا ٍضعبلاو لج وزخ نألدا نيت برت املا ضحل ىف نول كبي اعف بيتاكملا ند ىط ءامقن آلاو عا نتب ال) نه اول ةمات ةبسانم كلولملا ماس ارم بولص او يوشلا بولص, نيج ناكاملو
 هايلركب اوبس ا بس تبترب لك للا عسل لكسر كلاوتسا رقص ايما ل له | [رؤسدعإ كس بسرد ا كس ال سد اضم رفييص لبن نو اول م روسو رحمت هر لاا دعبل تيس ديي رس ادزفور لاقتساد للا اهضاي نامت مك لا ار لاعتسا طار رخريح شضيشت ه روسو ريع هرم لس لل اسر سم َُ ايإزز امور سردصموك لس .لساانإ روس انجس (يلاتسا هس تشك سا 7 ايناديا# ركب تك ل رك ميسا لربا دبا قاس غيره لوقو تاسس ليس مد العب ًافوباديتبا خ كدابتال# نركر وسور را ري لب لاوس اخ اي تس لي لوا 501 'تافصوتسال 111 تابثا الرد تافص كلر حرش هر سب ليزد لادم دما قل 1 رش «الزمتأ مك لطشلا ل ريش دري اقتل ينال حلاو نس ملكي هال را ا تصد _الالث لس يهد ريهددا هال 2 اي دالف لالفرب رجس هديل 2 امال هب باشا ناونعرما مسيو لمنال سمن هإ كرات سرج ليس تروس كي يدل انالا) هس رؤعمل اتوا سبت د كاكا ناتكلا ايار جنانه سس ضف ننال ضتابوا ايرث مدرس هس عشاي بح كوتور طعما لاو راج زح ةررط ىلا يبل وزعت ضايوو لو تكي الث ليو كاوكرفإ قشر لول ارد اسس انك ميلا بوتكاي تا ضقلر ا معس شرط ارب تروا ني رك سور شدحس كرار ستاك ضعب رط سباسي لد ترام ةلطلس بيتا اوزتناد رادتبالأ الما عبماتكر تبسانم كتبا كس 711 النوع ا لا ا يي ا ب يي يد «ملسو هيلع مل ١ص ”لبحم هيلع ىطاتام 52 ”«ةئيننحلا ةفتاوةف بتل لسو,يلع ىثد ا صولا ناكو < الف باعتوا ام
 رع الف كب نال ام ان اذني يكفيك اب ههجسلا بانك اراب كعالطدأ اهل
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 نوبثكيام هيضُي مقلا | نحو اريح مخ نكرتل نم تك يطرش هاي ثُم حت 0

 2 م ب 5 0 < م ص و ع و »+ ما 1 ١ < زل

كتا طوخ اذأو ثرك نممشل | اذ« ارك تلبث
 «ثعا

 ك1 ا

 تتم قق م وزنري ءرعقر ساهر «ركاو او لكل سرع لب طاش 2 2

ن لسد ركل بكر ور نإ ادبيبشل ةريصت دا اصتبشحاكي اك ةريطد_طيك دوش عم
 0 نر الدا

 بيشة عراد تبا لم صد دئاصقراقتتداع لوارعشنوإنركاليزمدم_- ركام لور ع رعت د
 ةرضترنت هديل اكبابشإ باهل ضب يشتالادتبا لزيجررج 2 701

 اج سرشلا الباتل ه يس اندانإ مس ا ارتكاب علا رببلا لرمو لسمم ضع ي_ ايل عيد شرد ١

 هان تما كيا ب قلل مكرر ك روت سا سايل امرك بس باتل, الاد لوقماك يس تسرربز
 بم هلل (ي تست ديدداص حس تفالف الراي « الفي ويس مباشم لسا مسني هب سس سم كيرا درج

 كس مو دلع دنا لصادغ لال نع هيدان جايك 7 هسب فرط قت فالغ» كاي دكتانشاب كس رمش لال

 ب درطيالا مان دس در هاش عيس سس فرط اك مكس دي الصف وسر لس را اير ر ورحت
 3 نسر ف انم ساي _رريتالك بج ايار يب نار نح البر : لب نوقشيود نوت اضعنب_ 7

 |(« كيس ا لح دريل سا / لي تكسر ناني اح رج أ ل 07701 تدلل اتاي لدتا

 هيو بيج الش رئاصتزاغآ قت دام كاوا هاريس بعت رب[ ئاصخن لبي مالك دحر كتب
 رك بولسا سا ل ثلا هرفرابتشا يل لما امرك يدب م اسس تاعئاو لاتلوببردا تاءاقم

 هس كج اك ولاد اذ ركود اطت ل لولا في رز اب تفصويس مم تيجي لور رضع
 هس دات بشرا هل ابوي” بوعد تسدد, ج اوكي لابي وياما هكر كارلا لس فمك جنز وب كا

 ! :لوايب## طع
 سمر اضل ؛ هك د راج ضر كسول شم يب ذ هلن ناكر اهني هاربر وعل ال اممم سر أيمن - زلولس



 ع
 قوس ع سس ا مم مس مصمم ست تمس بس م7

 و ءاقباسلا هاكحألا ليكاتواياصرلار و اونورلكل عماوجب تيتاكرلا قي ا فاكامكد
 عب انمووِلَكلا عماوجب سّوشل اره اوإ ةخمداعتبم (لثدإ كلل نكاهتلاخي نم ني نْنَه
 خيلبل ا رمالكلار وشل انت قر صصي لقو مظعلا نيدو غيلبل  نيكأشلا وكلا
 وحيل !نايب نم عونبوإ ميبتلاو لمح ) نم خونب بولضالا عيلبلا ةدكافلا مظعلأ
 نجح لك هب قولخسلاو قانإل هرم نيب كيابتلا ةدايبردص امك انتمالاو
 ١ نه ئقتوذ * سوكر انك يح 601[ ىلا نينا داب اطَس"ولَس واي
 قلئاوماب ةممانعر لصامكو بولس غردبأ و بجو غلمأب تاي!س#ف ىلا
 مالت اذ اًضيا 2رهل ا كلهن اهنتخحث * ذأ ا ل اا بر يقبل ا روس ءانثأ
 ةرعاذهردص كل نكو ةغاللبلا ىف قطع ل اهل اهءاه نا حتتاو ةرزكلا نم ةمداخملا
 لعمر بصتيل 4هاللشنإلل شدا بم نش يكل قرم ةياب نارمع ل1 ىف نيب تكلا لها

 -لاجلا ةترقجي ملع ! ىشلاو ضدللا كلذ دع لاقلاو لملا دووتتو حارنلا ||

 و بايك دداع رداوأ؛ نوت تميؤ حمدا ماظافلا لس مالمو ملكا ارجل حجر تابت اوب
 10 '-« انانج ناسحا كرش ر تمل رتل _رثجيغ 2 ق انم ءانالد» فرخ دي زمرتي يصد ات
 تلال لادوات ريكا باس تاماككا ددا هددان كس اياصو (رخابب ت الك ب تاك رطل ترو
 تاياوكرضح ىرخ 1س تروس ]ل اوتدن وادق انرط اف ارب رك ايري تا دي دم البكم دولا دي
 كروس كرو هيساي اذ ثي م ظعشادب دهرا رخبلب تاديلاتلق ا نوم تاكروا دماج
 كايباي 8 وديع عباما اك دور شن مالك خيب ابولصا ل ارشردا د يفم تي انامل ن اريدرذ
 طع لبنتي[ مح ذس كارب قف كسر يقدس قول قلاف جابك يدر ش هيج ناحاد /ادن

 نيد يرو دوك بج 5 ترتيل الج ايكرشي فسار زياد د دن لسانا هس مالسرو اال

 - هيج دوا ءعاس بولس ل رنروا قرط يفت تيان لبن وقير ركأعدم اى عيسايكتاينرج
 لأ جس ايكاتتب سس مادا لير اقع ل نايمرد كس رق هر وسور انما ارا اهكايلكد 2

 هيسماقم ايد اترياة سك باكاددا هل كيور شدقاساسسما ى اواو زئانم سير ماك اكاوك خانم
 بد لعب ,« اير عرش تريأ س رش لالا ةروسوئانم سس باكلبا خرط اك ء ليث تغلب
 اهرب بياكل هد اردد طاير ديميت عزو ترم كروب ل السم وس 4 5

 هه 4
0 -4 
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 و اهجسس لافتا ,ضيلوتر ب تدابعإ نيف ارك ا نيعو د دعو لب ماع منو ليكتانسورم [ ضل سب
 لأرث فصو ادم ف سول الوو ل لين نسل لور فصود اردن ليات وآرب ١ بيغتا]ل قررزمد
 ربو جل لين لوغو وسلا تتيلل نور سلو سايقلاا دب لع يدرتاكل وس نير طرقا ديعز لب --
 , || ؟نفيا جاي كل يز سيمقنل سايس لاجالاب سدي سرج ب ترم قاع قود قلاطا/ ١ ليي كل

 راما دراندوا كينزملاسأ برسل ليك. كل زتاو ضرالاو تاّرسلا نلف نت

 هتبس احرار لانا بجوكراكي



 ككل

 ص211 :
 وضيفي اهانابك تايال لا اهيسفم را لارثل لج وزغ ىذدا ةنس ترجف

 يهدم ]ك قرف تايبدلاو تارا نيب تارمالا ؟ياغ تاايبكل !ىلا ّنحاصتلا |
 و يزرو الع تاينألا *مانبو للا صشنا اميانفحو نيح ان ُليلدحنا اهي: 55 ىلا ايفاقلا و ضورتعل اب نيقم تداسمالا 015 ماسلا وولكتمل | يسن ذا نعت ل نتي أ
 نيبوزرتشملارمالانم عقد اميره ًامحالطصاو ئانصرم ا ىم قدا ةديحملا ردهفاوقو رهليعافتو نييطو ملا لعافا العال ايييبطارما ناصغتت يلا ٍةيفاق |
 عقوروم | ظيضمد ناحلارغالا كلذ ءاناب“ دكافشلا ”َقِقْلَو تاييالاو تايمألا |
 « تويفوتلا غلو داو ليصنت ىلا محي لصنلا ةلزنمب كيؤراّ]زتلا تايألا ىف

 كه م يحس ؟
 0 ري نورممد دج الل موظوو تيب مم تايببا ,ملتن مازن ميسراوا لذاي تاس ديصق رئاصت

 مث اشن رفات

 ف تى ايآدوا هس ارك ل ضار تش لأ ستر ل رارعشس ماه ردا تيم اديك الادب سمي ا نب ليل 24 2 ريو ديار كس ميفاقدد ا ضورع تابيا ككل غلي سئ اذن لس ةعاسو كت نزث دلي سالب لوئود تاييادؤا تايآءهتسانرف ادي تايبا دا تيآ لس يرعإ تياف (فرط اكراعخا 79 سم ما فر

 0 جس الاديب يوت ىرشلا دوا تاتا 2 هواي بلس لص وردا دابر رتل بع ت اياك نطو اانا هتيسابكق الف 1 الرمان لس م الئبلب اقعركس ماعرما كارد 5و ريش يش ارباد تايألا لم اعرعر ساروا ميبروفا لطم وز ىو فضح ورب قوق درك لش لس كا دا لب افك جان 2 نوييطورع لاب لإ ةاورببباشم تسلق: رما جه سال يهم او اناذف لاقت يللا كيك اب
 ........رج ( ماخض اوزان ر علقم روا ارب الضرر اكو . | ىيز يروق راج يلمس ولم دج يبس نإ امي هد هل يس ي فيت ادا املك ت يال سنا اكرججرب( للا روق همس عل اوفا ليقاي ظيسا تيسر صح»د انت تايآ نش حر الطصإ , لب إيرا ركض 20000 ب عرس ىرمتناس ضشروا ل قرص اس اد ذل خا ركب يهلك يإ نا« لاقتفم لاق دفا م ا فحل يب جسار يأ كييأ/ تاي لاق
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 21 انررزع كبار ةروسيسعوو سخي ل

 : اركاب مولع تب او/رللا تيوس كم كاما مش

 لا اللب ةيك كراون الرا زيوس تيربدلا كزو لرش ضورعإلا حيان و ضرر اب لزق
 ادزنكس شن عيد 1 فروق نم[ [ سابا سس تحت نشكو رشعا توفت رد انءعبس ل يلد اع

 هيزداههو_وج لس فوق باشتم تارك لير خ لرش با يقوي ارت ر ىرخ كيدش
 نوار رخال سر عش لي تتنعتررف اترك يس اكل يلعب ريذر أ سب شيل ووييفاق بعل اكو لسا
 راس ديد فرح كاس تس كرهتس فرح اد ناز يكد /ك يتلا لرو  لصتس ب هس
 ثان ممم مل مى يطول ا كساب اهكا لول كأس يد يس كرورط نوبل متري لونك سور الإ
 59- < انوباوثبم رصف ا تيس فالطا ار رفاق

 اهلوزنن ءاهسلا بنس تيقن“ < اسهتننت لك ب جيرتيفاد
 0 ى_ سعإ مز لاو

 راج ملغريز + ار ينقع ردزا
 رت: ان/ييعقلا دتذ اقد تريب تفاقم [مزال يد يسن اهو يسر ل يع قالا ب

 7 -:رسف ىلا لكلا كفانا رهعا زلتسإل

 لتس ولوماكرصبلا ىردمجي ء(كورنا كدي ارفع نور نعيرج نب لست نيل دبعولا لا ليي لو
 #سانل؛ يروا ء وعرف عل او ءتغلل ورك ماد! «بررع دابخا فرداع « بدا لبا هيبس هزم ل ىفوتم
 رد انها كورد اكديزيب كداب كباك- ولا ءلاب نررفت ربوع | صان ذيل اعلا
 رولا نيو د كب نايبامالب/ نر, تس كر [.اقمز اتم ل ث ةرالصو رشررروا فافعو دي ز

 كا ةديذ_ 4ك بأ ف عيسسم بس ضرع ءادو سيزر سايب نيس ١ ذ_ ليرد اب ليل
 || سم مونلا باتل« اك ف دييصت باتل الر بآ د يب هس بس د تفل م ضع ل وقلروا
 : هس لاق« ؛ايلعل وشم ىف ست الا ليلك عشل و معبر ومر

 ثرفالد شطر .ح لوم ا لوعتل كب رثخ
 تيل ضاؤفتو ققلإ لإ 0 رم الربو باك اازي

 ل هرروا سانتا بلررعشمسس كبك يرش كرار نإ نابي رسل وييشورع لب فقل ب افا لا لحاف رلرق

 يل اذم ينشر ثمر خش اسرار ابسوئر و نلع اذ ,نلوعأ نعلم فر حرار كسا ور دس لينا ابل
 || اي كاب لرع ليي وسسس ةازجانلا ل تتسم منتتإل عراف تاو عفمر نوط اه, نتلع ىنر, ندعضأس مرتو او
 . |[ هه رقشم بقسم كت فيخ/عوس ةيداشم,ةزرسلا دور هرمز فاو ,لئاك عطس, هّيزم , لوف
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 ت0 011 1 ا
 2 7-2 2 يس ام ع يد هاو قد | ىلإ ربحا لإ :|| واكّكبلا نو ْؤَمل | يكاصتلا ىف كر نك ملسلا + طفلا ق١ لاجإلا! نه ٌليِصفت
 نطللا كارد! بس تلمأت اذاو قونالب والكمال هلاثماو ٍةَمئارلإ بج ارالاو
 بطاخل ىشت ىف 8لللا ليفماضعب قذاوي هطازجا حل ممالك دورو يكيفسوكذملا
 وم ولعمل ! ءازجنلا قث اوتبرخ تيب هسفل ىف َمكٌو اذا قحملةوراطنن ! عم
 ةينادل ىف ناتمبلا قلرتشا ذو ىلع #لدلا ٍتقعاضن طنشلا مالا قش
 سادلل اي كو طخ رسل اذهب كاب الام 5 | نسم ولان غل اخ 6 نللا ٍيشعاشت

 فلل 5 دع 5دنتم :ل تملا علاتالا لهإنمرلسلا ؟حزمالاو
 1 ,يئللا 3

 ةٌرعرا ب ريتار ١ دل وريفاق ةافقملا ءوب سس شضُمايرب ادجا فبادوتوم يري ضمد مو ظن
 ذالشلا؛انيرؤوم تتفاضت'تعيبط قو ٠ تزل « تولع, هديرتيلمتقلالا ؛هديصتالا صدرك

 .. يدابتم للك دم يوص.كك ملقا عجب مانا“ جرازم اب عاما لسع 7 .انر ل راع تذل
 ليزي ربقتىر ري اصق يقم وضم 0 سو يسع طفي 1 لامار لفل ىمجرت
 بيس لاحا كسروا بيلطل رت بحروا هوان للاطرو١ تطل اض اين لبا سم ةريغو

 نيكه يفك بطاافم نوم قاوم ب !ب دان! كس نبته الك اسي لاول مولحموت سرك تس
 تاس رازتبا تقفاوماىنزرعشإكوو بترو ابان در طتنإل او يسسوو لشنيلس سار هايد تذل ل ||

 رونار جدها عب (لاصوم الابود تدلوت ا _اووج قمت كم | الاوراظتناروا عسآ ليلو كل سا
 انوبطرنا تذل راما بو انب كارما سلع_قاوومر بس ةذلون و لرش رج _رزات
 ْ لي لفت ليصل فول جازلا ل ملاقز لرحشوا هي ترف يشك نناملا
 طش حم ىلضإ لسعر « ف ديكو ريصك مترج عج كه زوترا الا زيشارالاو لوق ١ كلير شم
 ضو رالطصا , ل امرت للعراق كيا دج لف تنك ككل ف وأ لادا لبن كس ىل انشا
 هس سيطر رب راب م نلعفمسس زو كرصرمر ديا لرش

 الرازلك تطد وكابص هو بك ب اكراي توك طل جالك
 نلعتكس // انه وو يآ ”نلعشتسما ير إب 2" نلحق“ و طل وتب م نلعفتسما «لب ول

 نوعا لش صرخ آم لكى افخم ايلعيكو بطال ارسل ل قرا ياش اذب جر عبق اول مالو همدان تعج” اذ لسنا هز ناك زنوج يتلا كل

 10022-عا1 121:7. 21025201--71231



 0 اوف : 0 |

 يظوأو ليلا ءحّصو موْلاق بعل رائخب عدي ابتم مورو ةفلتا# بها نم
 ةفلتحترلا بها نملاوؤسرلا و نه نم انعّرّسن |!ًةاِذاّمي ىلاوكت سو اًعضو ب امز لك 1لهاراَخا كل نكوم هجر قو مشتو ذ هب ماجي وفاق نوعبأك ةونالاو اًماضيإ
 ثديبلط ت23 لس ةكسو ونبي لورنشماب لسا ل كرما تاقتدا عجل اتسفؤسءكدنس ةمنددتب ١ بسس  ةغللاوقؤو 8 0ع اتالم اوف« ناد ماقم ىو رو لوشن دانم نفس درا ركزيالش رخال اًكزيم ارم ١ ةيئاوملا اندَجِقَرِشَتتُسلا وسلا انلّضاتواَعم امحارم|
 ابا اس عسل ”طورشركس ذا روا نفاوق لس ازجا لسرشرم اك _ردرمج هجرت : 1 ر.انراراخ أ زم( نر نورول - مر عت موس اننا اهررتتنا نعش
 بارو موي نلتم نا مركا نبل ريوار سظردا كر ايقغا و سا لا ثم لولو كتاب زر عيل * ىاكبب اس قا: ردا ةييستس كلا من ؤلاثردا بليا نار اق درب ميما لايرشت ساما
 | تاناسارب م لكما ربا هوك وو مدحت ني اي انركت نه دوور شتنرسروا اذلالل حم رماد
 ' 0 0 | ! م يف تكل ايغمساقاب ريف ع ريدم نط اذردوا ا لا( لل رلتغيلوا نط اوم بك نلعفتسم ةلضشم ردا كرك عب

 ا وست رواشيفثرك كبسات وم نو بشتقمرو | رشم عرس طبل شتر تس قوطلوا | قاومت لع نكب سمج يحك تم العاذ كيسا يبد تالكشمرت لم اركواد كت الونش تألم أ رن ابتسم بل اعير طبتم سارا ر اف لك عوير ارش الر نام درخ ك نينغييبسد» | دي لن نبنع_ ىريغت سور امم سمن علاو سىس اوكي نيكس دمروا كرف تال ْ بم سب رخ بدبس نكل) كاتو ل او لم بنهتقمروا ءدشحب / رسم ضيفخ « لل رادتم 1 عير طوس «يرم « 77ر43 ركوب لف تل كونج كسا وب ا اوريفلي لد نار لست تبتاماعل ولت الوخنرل# قس ١ اكسر الو عمو لاا اف تالوخقشوا /سيراعاب هكروكن ع اهم لع اكان (ر رنين لا نحس ( لصفنم "| ورم لصتمر ٌعلْفمسيو . كسر لوفر وف لو ارك لا ل (لضتم) نازل اقرو) هس ناك بج سيلا الون ان دورس ضيا يسلم كس نير جس ان لباس ضرير انور يفتك جرط أرض نارا كسك لبس ترش للا بر نطفتسمايروق
 00 22-ع]ر ط1 ه1 2102501-71



 أ ب اركشعلب نكوربتلا عزت
 رمقلا ءارعش نداللع يحاور حقن «ل زان ول خا! دو لصاح/“ نونُسَي برعلا
 , رخدإلا اهفمنو عارمم قاهتصن نوكي ترب عاملا ف جملك عرتدلةكو
 رمال | ةتناوم اف ةلمجل ادومقلا نيعرل ب رعلا سنع يدير خإ[ عارمم

 1 0 ٍٍِي 9-2 م جزاوم ل“ ل هكر ”بروؤاوه كلت 5 |

 || نرووتسوب حلاو لص ث رع رسور كس ليقثاب ضيطخ ببسوير يفت ول رالطصا ى نموت ع تاع
 وك ليا كس تسر اورو له لا لس ريت ال عرارصم نبت رقم ب تاب كس عير بروما هو
 , 4 اث اءوب“ لوا يكأيل ركل قأ غل ل ندفلاليا سيشرب م تيكا
 لرييرك 2207 هَ اسس برم لرد سور تقاوم 1 برط 1 لا هد ددا -سمجرت

 ةيئاعز ترتكب ليم وع لب كر زل اعردا 53 ةييررإرت ىروضت اسد شوز ميرو َّئ
 رك دككب اما برع عرطى اد لب نا ام كب عزب تافاع ن لابي كاش افوزعشن الغ
 لزات «ل فار ليم بروين كك 0 وم ]رت صرتشيرسوو كر اروبا لير
 .|إ عرقارا ناايمرو كال وئرصم وو اكررلك با اب الع كس ئيز تخت الضب يك س/رإيش مكى كيا رك
 او عن ريد زنك نوري خسر سود اعد ارو وبن لين عيرملم تيا اهد 1, انو لاو

 - تقناوم قش د عب تقفايم ىنيلت شناوم لل ريضيرما نيبلررب كيد ||
 تلو ىرغ ؟لس عرصم لاذ كيرعش «برنم* لد عرالطصا ل وررلعالا تيب روق :جحيرشت
 كنب ”ران ريف "ير عفيلس لع هيب س1 برنعأ بارا ء بول كب كاس بث

 ْ «رامميف ه3 نم قطض :لهوألام ىدن ف
 نبه حرالطملا ءانرعب م ور لبيك حبب مر_ هس نقل ب ةداسولا# وس نو انح ب ولا شعل ل لو
 نقرأ عقال ايمرو كس برطوو ايشادو ضوو رع اص ل يكون و الرا ناكر
 . نتعامل رق سس لص ف انتم هتك سلا ليغ تدل نيس ل ثعحز نوع لا تااعزلالوق
 علا ضدك نئاكر اوت ث تار لو ن اربد يمض ورع عالطسا سب تك نع ازريتر كد كك د يدشن تب
 (فطلتم م لاب ر- لو ليانيجر بكا 1 ارسم سل. نو وزهروا ورقم يثرب وو كنلا لوب
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 أ الازدي لا لعومالا هق اذن[ قَد س ايقل ١١ نه لغو مهبظت قم اه ثوم ْ

 كل م م بيس سم سس قيل

 ىرلكو |نركرتلرزتاو[ نع لس الا هدب رشاللا - ديل لايق رع وشكري اخو 2 :

 | سنع ديرك لسد # رق ىبتراؤن »رش «ذاوآ لوزوم نكي نآهلا "ركل شو تذل زارت ال
 ١ بح ع يعش اوت وص حبب تاوصا «زاو 1ك
 كت انكسو تاكا خيبر ارمت لك دل اب كن دونترادب الن ازؤم هر اوظاروا سيكرت
 للا ضلت ل: سس ل وتتأربو ضل مروا هباتايايل هزم عهكرس_لسسأروارخل كساظاك
 هلو ركل يا يك حس فلور بأ بزوج تقفاوم ىندنل سماد شك قش دل اتا
 صان راكم قرروا يلح دمت زورنا تطل دوال كس اصق, شخ م زك سا هوروا عب وبدا ز سس لسكأ
 ساب تيزل ى تاق بيرطلو ددا الوذاو#ل كو بر قافنأا/ ل وموق عرطاوما ٠ لش ملل با بم يبولسا
 النبل ا ناذعا أ نس نو اتوف عبس ئالتخ ١ نا ضرع رق كلل ددا قير ط كل سا كالاعدي
 هل ايكطبفنمنفالوسم تيارغ عل ذعر ند وغلا ركل اكذ هيشروا راو[ سدئتابثإ كلر تااقمد م
 -هو ليات الطصا نم قيل او وعروس كس داوم ضاعشل يور الا فيلو بلوق هير شتت
 رم لل يلج كب متميدوتواالا ضشراوشا يع هور ركل حو قدنرجب رفاق تيم ان سلا
 ١ 00 هس تب لب مالكا سس لل اكس

 سرلاابباىريصلو واكتب نالااسيا ىرر تركت اخ
 نزل ايا ىردؤل تيؤتسا اذا نلت "نش فا
 'زلا اهياىر رمت ١ ىريصل عرق. تم شيارعالا ىرا للاى لك

 زل ااهياى ريل عرولطالا :
 لف نبع ب ىف )لع نوزع / نعل لفخ
 - لئورعلا ليفت
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 يام
 وُذَجلا لهإانيأر دقو تامقناهنم ارع كو ٍتاغن كسل اًونطفت لنيل لهزو
 عاقنالاوفيلاتلل مهتقيلس بسجل الك تو نيل شالا نش نه نعاو دعا
 يوسارتكص اه إ انهه نجل نس نيل ا مكح-نللا تالظإلملا كنه عنان ىلغن ١ةاف تدارث نيل يمحو تايلكل | طئضريخل دو لعمان ازوا مهستنال ا وب0َهَف
 . >يلايجتالا عؤتمملا كل نبالا لقعلا نيم قاعي الو هينيمشللا ةقفاوملا
 ةوالع ثدحالا| ملسلا قوزلا ٌتدمالو زاوصوملا ٍةفدرُملا اوقلا لميصفتب
 وعملا نم لي نمل | كل دوطلا ال ٌةضحبلا 2
 00 سا ل ري
 لولوو (نا هوك خي اهواك ونا اساء مسا" 0 هك لايك تن رك اسي كار طبخ للا
 تايئاج ايئل بل ن انوا دنج لامك لوف باس نوعاددا ا

 زب لرتشسم ا اب سبأ ل تكي د حس رغب ول لع تالتحاط نا مي بج «رثل لح تاي زرصتو |:
 ا لي كت نق اوب نبيك
 و 2 لرشش ركل وكريدمر وا لدلبك ب دوالع لاو وم ار 3و اترك بس هتساما

 رلوصولروا هرج همست قلما طوع قلقم,هريقم ضل 58 اك ترابا تورت زلاهفوملا لو

 ىور قب ب هد لطم + قزف ىوان قاععالا ماقد + لح هسعوب ناس ىدر ى سعب هوو ديقع
 بون فود دع تاكدد اد ب هدوم ب لزشنو بيرلو نثكيافق 7و0 هطوم لرقم

 وباضلا نرمز هس يمس ضرع ل يس ىور للبس وو رستسؤم  ليقءلوق روم «ديبك «داع
 2 ردوصوم سيد ل وم سيح امويوب ث در ديب ح اكدرال سكس هر ودرب
 /إ) لزمه سيلج وو لو نصر الإ كس كور لك حب هو عن وسل ب رلوصوم زور حم ل وصوم وا
 دتامئايشما ثرع عم لرقشد | دبل كى در كتر هوو نور رار صوم ( ليل بت ا دكاس
 ْ . يترشح «ويرتنم /ابنسيب
 ©8- هيجوبرايراجنليئافم ناوعث نزول مو ليوا لوطللل زوق

 وار بدع هلووق لوم اتي وج + كروكر م داوق نوبل و يداهيشاتتا
 يكد * ناوعف “ولعت لل ” نايعاؤم < مكر رار بذا ”«نلوقت + لوبن « نلسص اذم «لوبابدا لب" ناوفف * داكتأ
 ١ .  .نليعانع هوو سرج ” ناوعف *متب اوت *نليع نو
 * 0 هس وراي راع نع نئالعان زوال بتعب هدوسرب لا ديدم اورو

 الدور لاع لا انيس 1 رق فور ركل يل ودار غيل تلكم
 نعال ابا رتس" نق طع ذ “سمس ه1 نع | جوت "نت لعاؤ "ل ودلو ل أ ” نك لعاذ "ل ودابب مسن نتا طعام بإ تلشإ»

 1001722-ع21055201.:17171213--7231
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 ا شل تح ع ال ا ا ل يع

 بارتلا نم ةنمشوهئىذلا تاضإلا ملكي نإ ثان قالك( يضحك لكاملو
 أملو وق نود وق ناع ٍةيضسم ل اوق ىلا ال يلاجتإلا نسخ تنل ىلا لَم
 الطيسلا لصالا كلل ذ لص نيم >ال | جضم يع لكنت نإ كللملاٌقدنامّوارْج
 اصل نين اوقلام ثقل أ هنو ساوطتلاو ياوذؤلارئاذتب ةريغتلا نيناوقلا ذه
 الث يب نع أ وقلا كاان طس وتالم اجلال ! نسل !ليصتمو لهو نجل اوهاهبإع
 ليج ليس 0 دل عسفت الو“ وش نايي نم >اجألاو ياوعكذلا ف ت ول
 نسل كلذ طع لأنو هناديس قل نايَرَج نم انه عزتنأ اناو حفُمو من حم
 21 لستم! سّوُّسلا رثكأ فّربتع | كلت هنا [لعاتلا كدتو ةدعاق لإ لَن آوالصإ
 .يفنلا ٌعاطقنا لصاوفلا قرئّتعا كلل نكو سوتيل | نم لي نملاو لدوطلا ال تبوصلا
 ١ث طس ىنققت ديد ةرلكلا «نهو ناوقلا نْفَنعاوق ال يمل | هيلع لقحتامو :نملاب

 ماقال راعر عت عب راودا_دعساب هداشل ع ل باق عنب لئازق قد بارت ربك ئرذتتت_, وللا بيضوت

 سس بدو مب .الاوه لج يهز مين لتس يعز دنس د كب داب راخ ب راو .٠ لاحد وط عج روق
 1 ءاكزابد دانج ا. شار نم الاد ذي ركون
 الارف تياعدد بسلا تشم وجت نانا ساانوبم مالك هن ءاش لصدام راع بجسم مووت

 ! اعبصرما كيوت مزلاكرسور لد كيد نس موق 0 0 0

 نيئاوق نارك د وك يس لسانا غد ا ا فلي ضنمول ب لشكر لك روص و عرف مالكي نس كلملا كلا
 ري لباوزبء اهتم ى رشا هك ني اوق ىاططسا ر وا ريد اهلدب سقاذم دا ءاد نب جاع لب جوك
 دها لبد توف شافو بيشن ناي موركعرط س اريل كسدع اوت طسوت لبصكل ليج رويسترو)
 اعتب «تندافتدايتغارم قرش/ وار كنس وا ان مل ام سرا وشذو لبتمالا

 لاه ناضرك ب يهدعاقهو دعا سلس ركاابتةسااكرعات كيا هس غدرف لاوس اوك قيرطاسسا كل
 شامي وفصاث رطل ميد ديه لووك د عب ايكرابتع ا« شداد ل لوقر وسلا ل
 |ميلا) لاب .كدعاوق كل اوق نفك بيرج همه ساي رسورب رح جايكدابتعا المندب
 ناس نايصوركس ا ل وبك جوس خب انباو لصقل سب ىب
 00 00 ا 4| ا:|١1١- ا اا”

 دااديعبلا]وبلاازب عم ل ادب_دكأو ؟ بطاذقلا نكي رك قل الا نينبو رنيم تبذل ير نتا لس
 نوع )»ب معار طخ بط اي ل ١
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 رسال ٠ ا
 و عبطلا قوذ أهقفاوي ةعستم ةيناق ٍنِيرح لع لتعم مم لعل مدت سفتلا#* او
 قوءاشدملا + عضرم لق ويل! تناك ناو ىرخلا يعبي كمامّت جاعا نم ذهن
 اًئجر ضم ىف عاب زيخاللا خو سلا كلذ ناكئاوسو اب * وإ ” !ًؤاو هرخإ عضوم
 ليوتو لَم و جورخلو ةقئاوتم مقتسمو نينمّؤمو نومديدرخإ حضرم ف اناقوإ

 ةيناقو الكل ارخا ىف ٍيلال قرع كل نكو زدعات العا باع هَتاوور تو
 اًييركعضوم قلق نول وقين اًملتش ىوكلا ىرح ناكماوتي نل اهتداع ا ىف ةعسنتم
 ةقذاومهروصل | «نهىف مزتلا ناذ !اًريصب ثلاث عضوم واي لحررخل عضوم خو
 ناقدلاةروسو ميرمق روس لاو ىف عقفامك«هزلكال ام”مازتلا ”ليبق نم ناك ىلإ
 نال ةروس ف نونلاو لاتقل ١ عروس ىف «ملإ لثم نم ب تايأل !قفاوت ثد :نكو
 قرس ْفَجِقَو ابك لل نيّقل ةفتاط لج َقلمجتأ5 داعا كاز نكو شمال ابك نط ليفي
 تالسرمهلا ؟روسو نا>رلا ةروس درمذلا روسو رإ ٌصّشم |
 : راما
 (قولعب عب ذاق جسكليا يوري رع ىسكانع ١ اكض عر ريو نم ستيلا م انثكا الصاد ا

 ' || تراتنب هايرسبردا او سبك ثلا شبك ري ترتد ريل انوع ز رز را ساروا كت ظفاوم
 | يب نفاومملاب مقلالار نينضرم ' نومي ل اثإب /ممريابكر دا راتبا راتاىرش ثرتود كر وا

 نماناالد لا ٍ مالك 1يرطا يه هدعاقاب بس ياي رو)/قارن «رابت اريج حرم «نورثرو)

 الرو اي بك ايرك# با سيل عفلتلا ىو ث صك سلوم تدلل كد ليه داما كس نتعب يفق
 اكبابلئ ازال يني قاكتضفاوم ل ىوُر شترروشرا #2. !ءايكم ازتلارلا ار يدبر بيرد اشرح ]يع
 ل

 جرطاا تب. سمو فندج جب انشنت والعيد نلتر ةروس نول دوا لخلل | تنقع روس مي لش رمت اس بس
 ةدوموا شكر روم رف روس «وزوش 'وروسك ا يجمع اشك يذلانال دابرإب دج لس مالك البكا

 5000 جرشت . تبساوب حلاو ليت السم
 ثور اب لشو «عنورخ » تكور + لجو « سقت« قوز لبا فو كلر يفق ا كورلا ن رح وق

 هح دينى صا /.اب لبغ بترو برع دييجو رك سل اوق وج ل تيجو كن يرحل صا ىذا
 عل در نياف بسام تا العروا تكسو هسيج وبن لن ميك ساوسروا / ع امشما نرخ« نيونت
 ىاذاقت لمص بابت هلا سلب كلا زوم لا غامد ربت قدمنا س ارو ا لما كر فاكر
 ( اطلسرب لاب ) .. ... -- .... ...”ارؤلاو/ قي فون« رفششطم ل م مانام يكب وشم طك
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 رو ازوفلا عرش : دك مام

 كلا ذتؤاطلد راح للو عماسلا نهد بي تل اهّلؤا ةدوسلا رثحأ ل صاوف تيان ذو
 رخا ف“ اًمانكدو «مالَس» لثمو ميرم ةروسرخا ىف“ انهو « كلر لغم مالكلا
 لخماوإ منام نص ةروسرحإ ل« يِظْفُم و « كف لجسد“ نثيليثاو ناقرنملا ةروس
 اروكذملا”ةيفاقلاو ٌُبزولا لف فخم هلابك رخأإ قلصاذ الخ ينس سوشملا كنه
 ريال او اهب ةيذاتا حل اص بل !نم يخل ظفللا د اكتنا كاملا نم يؤعلا تكا

 001615 (نؤبتلا 4كم ا وهو -لوقيابكطاخيلل ةيييدتوأ هدا حال [ثاب اهي قلم
 يلو نإ نايك إذ ف زانت الكل ء ازا ناو مصاعب اا ناو 'انئخاب

 و 1101 7 0 تو ب ايت ثيذاإ 5 1“بابلألا

 *نذ“

 ٠ | ورينو يريرر أر وصقسمو لع ريس
 : فرت يداك تنه مدع اد لادن كسر نإ رعشبل هين مانت ايضا يالا (زلا (اتلا لأ
 ل, هياط تلا ع فرحي لس بركن اور اد يي حاكم
 كارل كك ارش ملا يراك زلال يت اكون نمازي«, لاس

 «لرتب نزايس لان سا اا لسا رالف وحس |مازتلا الار ل تس فالكل عا تلا ءتإ أهلا
 هلي مح فاقد م نسا ياو نس و[. او « طيس (زوتلا لة د شمولي مس ادم
 ١ : هس[ زم
 بالم قير طم كنا «زرلتك لو م يلام ل ازا رس فعدم
 ,َ 000 0 9 0 ل

 راسب راب 0 |1918 نر رهبش مو از اه او رن ذي عع يلاش 0 0

 إظإ12ظ22ظ2شش6 1 عن قنا ر :  « نوفل اَل قيل
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 م
 | ةدرتتلا ليعتشاو ” راج ميالكشه ”لغماس يحك حضاوملا هذه لثم بط لقو
 | سايلا ىف «نيِساَي لإ «لثم ئرخت دايبزلاو ٌُيلقلارؤدم زيخ اتلاو

 ءانيس ف « ندِنِيِس ٍيوُْطو
7 
 اوس اللا زق ير ونس بيد عبس ايكابلم امس بانط ا ردك رين يب/ لاق ا روس مسكس اروو
 ل دايزردا بلقب دا بلو ج لعتس برين ان مكردقت باك ردا,« انك رش ىلا

 ا 9 لبن انيس نام روطروا لن (لسابيلا م (نلاجسأ ىلا مسه
 لا رساع بج تيوب زيا اريام مو ,ءاكراب لوق سيك ملا بنمط ارق لو نرسل
 ايال إل كسريفات دسجاؤإ سأك لع م« لل ذكرا مصر مروط لشرل ا كحد يطبضو كت يزيل

 لت أياكس وسل مالك يود ردا لك تكس ناوكاروا ل اغلا تعنص رك ونص لا ,عبس ام
 دع نوت وداب دب مان اور ل ل تالا قش كس مالك لسد هدم اذ الر تلل تيا سادت ايامي
 يتاعاب عالرن كس ارا عيد لاؤيلا نو دسم بجو ليئادم مالوم مب رجا ملل أ نم وع
 رمل ولوج كدي انوبيتف اي تيارب لاما لوسي كذبك س اب ديس ددب ينحل مالا
 رقل مالتي ليس الد برغر تاك ت اب اس لكك لارلا فس داعبلا باكد رب الن ولون رك وأو
 ْ 0 -1 ايكاراعسؤبب للا اطير لا اير وصقم
 هاه د دسافذ اممم شذ هل الابل انإ «اكراب لق يع ] | ميز يتلا سقسو لوت
 تيبامروكف ور اؤتي لب | فييص لابيرل« سد لص اهلل ال الا مدقو « ليس ةلس لش نإ اله
 يأ اع انجب اعرب ضر ,.دراع لحب | نايلس يس لويز يررو عي ارك اقادتس مو قرص

 رس اهريرف ان ربا
 6 قلوبارين» ديدنيب تظف م ىاوب لص وف نت يس اهكايب لف انك رشف هال ( زف
 أ هس ايكون اكن دك ابك سس تنع الب مالك دد تس اكدر ض اان خاج ابدصاقتنن اى ام

 أاهيبك تساظاف كس دصاف فرع يدقت كه رخال اب سي ري نوب ب قربي د .. كرايهلرل أ
 يفت هءاكراب لوق بع لاش كال دايز الب ل بلق سل شم دور وريزف ٠ك سود لل دعب 4ك لك تيامراك ستور 0
 10001 روس كويك يس ايكريب قل كف للا سلس نونظنلا سلم قش اوصل
 يسارا الج اقم ىو لت سيل لبي ب_ ويب دب ميس نيوتن ليم فق لب ل افلا ناظم
 ا ظو سلا[ وطن «اليبسل؛انولط ل ر فمر ايكايد اصارب فلا راس لس وف ل كلر أو تاياي

 هَ
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 رولوم

 راكحتل وا ًارئاس لكُم نوكأ نال لع ةلوعمو مالكلا مانا ثا انمي
 اهببروريصقلا مالكلا عم اًيروزوم ليدوطلا مالك لعجي اهنر ةينألا قف ةايكذ
 مالكلا ف ب ونع ديفيومو ةيلاحلا فلا نمراعق] لول ! اشفلا نوكت
 2ع ١ مز الطف هع نو اكل ددلش ؟واص مجبل يئن تو ذكو وو ناخم
 ةيناثلاوىلو ذل! 2 ضفلا ثدإ هالكلا | نه لغم ىف سدتيب ٌعلكتملا ةدأك“ ةينوككشا
 تاذثلألا نوكس ابيرو دمك اه نحو 2كاشلاو دك عومجمل! ثيح نم
 زك وش! عايل انما جو 5 ونش 9 5 الجو ينك وأ ثيل الط مطارق
 اى اشلاب 031 نْوْلِصَي ءماعلا و ديالا ' ْممْحْوْخ5ُ ثطش 0١ج اًكأَو ديلا
 امنيا تيبلا نوكي امكن الصافي ىف خت دقو « ةليوط ةينألا نوبسجيف
 هل فلل لاثم

 ْ: قلل مهمه سصرلاو ميك لاو + يورك ليدي اوك فرك هولك 5
 8ك فلا , تدار لشت+ ناي رن نلاسل «انوابترم الما مالبلا انو انعام درج مم ضل
 يابابوج هرب عير لف اسوق رج عمل كثوم لود َلَز رو, تلكف يطل الباي مال هر
 اى هرعت ذقابًلغ ءدلراولف انرياوك فروا اهي بو د ءالاد ةلع مش عيدكم ملت
 شاب كالا انة هرج الس انظار لس لك وتم ازور مجئانلا و قوط سرك اي
 ةندارتزبت لوك يق ارك ر لا لكما ه ركاز ,رتحاللل 2-# قبب زكا 2
 ليث ان رلضو نولعتل ل: وو ايس وسل مرسوم قد نويديؤس لل تلا 4-0 وق« اذرلي
 ب مك ءايسدرت (تن ارش كرس 2 دع فرط« تاجاكا تار لوبد دب لات رت فول
 1 . داير سمات ميتا ذر و ءكئاشإ
 | يدا مروج تن ووا] ا رين ذ ددا فاد راكم الللي اهرؤزماتناج ب اداري اممتدلت
 « 1سم الرتكومالء اي رط هو ب لوريل ص اوسسس ل ديت لذ يدرك نسا ديت ايس
 الكا دوا سر وج مح لوقف ل دع قف ديب تاقر ضجردا يس قترانب كلر
 فيارب ولا وكسر لي 2 كاره الا قوطري و دبوس اور ا تسد دل اربي قر
 رات وببياعمم لد لكس م ليدل مقسم يوك ود طلب ؤلسسا بركس لوط اكس لير كي

 - تبسط ع ايلي هرقفار هت رتروا تيس ليس طلب كير عوم اورق سدر ردا لي
 س كرع لأ - م لنه تاع هل ابرق اك | -دزيؤ رك ةلمإ ١
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 000 للل ْ
 ا وينو ايروا رم لحم أ لوين ف سل ز ضو تعج لور كر لتر يأ جرو

 | 0 502 نر ردم يفسر ورا ما سنا شو ءايسمكلو هووع 'رتم فحل

 بردا. نة سلايخ ليوط/ت بآرك اساس ننلر سورا دا نلر لو رسروط ماو
 لص ميركوري لام ا شا جاع يس روشبر لاسم ل أل انور الط تيب
 . اه ايف «دناجا/تءارالم جد وسب ل الرس فرشرد ا لويز ول سي لراترسو لو
 1 رد اطال الئ تمد كرف يدا شوزن كسارو ل شو

 8غ 3 اهيادعب ملا هب لدا تيا كرد وب كسا 4: معز ثرسا يذلا لرت )نشل
 نرادابعان# ؛ كو ١ م طلاررجرف مرقد تضيبلا ثلا «ناوزياكرتن اهبابازعلا

 ٠ | هلا كي م تكوولكم سس رب تدرس + تئزلا اق «مدر ن دددا سو مرترزوستو تو ضيم مولا لان

 لا ب كسلا كد ديف م ع تضيباكثلااو هب موس كر

 ريقلا ملء أرارط ام قدر راقد دبه وكرتال ملا ريثما كسا زل! تايلساث هيأ لق

 . يشعر كلا ٌبحأ اي ٌوعسحم يطرأ مكسرات ينك سلا ىو رش كيا لوقو مي

 8 1 لي لرالوسو لكلا ةاروتلاو ,ليبس ل و اهورلوسو

 تاي هند وتم كريموبلا ديس نرخ ّشلا دبعرلاا ردلا فرشه ئقاي ف راع شي # ارييزلل لدرق |
 '/م د ردي لا( لك اع ر راس ييسر دهب جر فوصوم عساه هداج هدييصت روش ردنا

 يقر ل_/لوبلأ بج هج طل وجالس لين عر ان ضرم اله الريب بج اهم ارك دقو س) نظن اع
 سو انمار هتلدب كس نلا هذ بس الاكيد لييبا شوك سو هديه ثلا صنف [ك بطول
 انقل ريرعشلا اشم ىدسو ,متخ. بءايتبص لك إيروتلا 7 هايلشسلالسرواع ارو اركي كد ايم

 | . 1 | وسام ل
 .  كضابكرو م ءىيضانرو ىديرب ترئاد كشر

 | سبر سإ خاسنسر ور لباقمأل روفر ح لشن .حلا يل سر مي رس فقد د راس الرف د ككاتتب هدو
 يل 7 م كرايللق هيج ب زئاب

 -اعهسايآض ارلباقم لس رسل ا 1

 | كقلاا فورت اون تيرا نآرق مه داق د

 انه تلاع متبع ركب لاقامي دبس كا يجب راق ياك زكا بط سس ارك ساي
 « سان اديب رش ضو ام صقماركو كرك بل رك ول ! نوفر دا اي فلا د اسك لوم
 نه اتثا ١# ل كبل اهل !!دوفرخ كاوأ تي اهب سب رود بج
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 ريم

 ره
 سي ليو يروى ونش سستم ليس عر طوى اوبل صا مسؤل مرصد بارك ى نب لسا رت ناو اس لب قرنا 0
 1 ل 0 ياا ا نم م 524

 و

 )ا

 طسروسا # تيكر او هلت هّنلا تنال (دالروبس 2101 ايري انا شرح اسفر ف سر
 ا مال ب لوي سيم ولعت تامر ل يفاقددا كرد كس من اها سو روس ضعت لكى

 تامر ما بما لب ةررف كت السا رم كس 00 00

 [10022-ع]7 121. 210 ع5 م 01.21

 يري ممحممجاا

 كا و و ا م هيج سس سوس دس



 ملا
 برع تذل بس دلك لا ءاشلباق كسل محدج اياك ريزيجاك ا مالريرل

 دااديسر نال ابطاشن ليم اظل دا اهتم ساس ارب كبس ارتب 0س دليل ا فت
 كيوصور بوم لت يآ سس ستوب سدا كتيسان دبي ع رت اساس لك فق لك سجس
 ا 1 دوما ركل ارد للي لس ب اقل ركون للا دلي زر هي 2
 كل مزمرردا سري لمس اًريوسوو كول واروس م يعج ]/ )ل قطو عرمتألا نوكقر زرت ل
 لويس ل وط ١ رس تيدإ ل ليفان ني ١ تيأ لبوسيتلا كرشرم و دوسرو ا تيأ لوسيل
 كترقت لي ىذرتللا ايشرور سيكي ميس ءراشا فرط 1ك لزم ثيرع ري آلا داسلا ةرمايسرلوق

 هي ةيدد الث ليز ريفر وطبل حرم ارض جرد اكرم هس يشأ
 اغيل غر كري سركو ديمي نيترو ه رايك يتدديا |كدقاعنؤ لدي ان ةارما رشم اكرصا ثيم

 ق/ليادنو ا لول كيكه عقد د سماد تالاعلا دالءع لات يع سيدنا بايمن ا
 هه بس وتس ةرط اك تشرك لس | لغو لب روع تق لح قو
 كل يايبتفارلدي رزين كما نس دج وب عبس ليكم د سي اننا تمل يي قتنمن شمس رو فل
 ركود كك ترب لاءاربوشتس ادعل راكرسدد | يزال نأ اغا ل هرب ُكئاالقزز
 قيما نوب بس بوق قيس كرافت د درو شر | يشل الا تملاق هو ٠ رجلا هرثكا
 ًاررف دودي لور ركاب كيال ووش مد لوب | ناشط نينا نب يتسن [ قو ذ
 اريغإ ىو قلو روبير يك نريرو كر وبر بعيدا الط كسلا ىلا تمل از انف | تْلَسَأ كاد
 تح لش اذنك ممل يس عطا اد فرساروتد نواف الو مقال َء سلال تاتا ىرز
 رموش امم دلرإ لير ايء لال د ميدو خال وسل | جور < خصال .٠ اق ٌتماسإلد فا
 دوا عبس اماه ريال ايربايددا بانو ناجل سآ | الو مسا حب مخ نإ ديب لغز
 0 وز طر اسلا تلا دما لاي

 اصاب سؤ اتيددا هايبر ام بسوق رانا | وشم ار بيش لاو 520 نا
 سب اروا ب انام ثيل ضد مساذي جاتاج | للا ع 1 فكل ه١ كار
 درمان يم ؛ هوا ليوقاسم هسا تواحم منك يك اسهم | رنة زرتسعلاسلا ترد ا” « سلا مب
 لايرامتاىراس. انلسرك يجن” كمي فرق ل هثادنا| هلغو ادرلو ار 57 نايل ءأيايغوا

 هيلو دايس درك اي سد بوكس لارج لع سس ا مما للك لل را تكدأ

 هارت أ
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 ,لاكرر هش ثهذ ناكامو وكحلاب اًملاع نيدرل بطاخملاف ملت ال ام ملكت حجم كلانه ةوصقملا كوكي نا لوزال | يق ىلإ مستني عماعلل هكدا الدرس ىزد|انلق حام عضو فتليرد ّحِلد عظعلا نإ شل قسمنا نولطلا يل امم شروح جل اولكس ن١
 كردل ساركشلا ُثيلو هرم لك ك8 نل هنم كاش و هانم يعش ىنعم ًسايحب| رتب اهكرلعلا كلل لب صنت قح اهلكى ولا ب لذي ملحلا كلل ذ ل“ ةيئادذإلاو ”ِسبلقلا وفل !ىنشتو ةطات ل هب نكي كورلا فرلحلا كلذ ةروصراضحتما ةوصتيما حولي نإ لاغلاو اًيولعم (لوهجملاريصنو مالكلا [راتساب لرهجملا ثالذودكيف
 بلاطم نم نحاو لك اطا حبشلاب آي دادالا يعش نم حارا /ميظحل خر قلو يللا
 كال اوئلركت لصحتول ماكحالا ثحابمرثكأ نا ل مل اعل امل مرشل ايراركتل نم ولحن )عارتب سوفنل | عدو ليهايجلا ىلإ ينل اب ودمي ال امهيلخل ةسماحلا جونطلإ
 و دي كيتي رام لئاسلا كدتراوكك لارحإلارثكأ شراتخل لات داق فلا نكاد رحيل ادرج -_فدكرولو ةحيرشل ىف 8دالتل اراركتبم ره: 1قلو اهبذ ةبوطمذيغ يناثلا ةدافالا
 قهزلاويحاو ايفل راركلا ندد ناهذأل اق الو ستنا ا ىف قو نوكيل بني زغيولسأ
 «وساب عطادللا قككتتو بولس الار اهت و تاريبعتلا الحل ١ ةروص ا سولي

 قب هوبب لوفشم, وبي او ءاسْوْح مدر ضا/ شري ذل لأ هن اج« ان نا انوب نير انايصزا رفضت قوق نر حرك ل صاع تزل ًازذللب أذ لنيل لطم بلاطم للا 0
 -:لررط اان وفل اريك راما اقم

 تكا جلب بيل ايكركذ لويكرابداب ل رظع كآرقركب لطم سلا ليد لرلرلإ رص
 . أر قرعت ع دوم ود هد شدتني اج انام رئاف اللتان ستاك بط ان سلس سيب مي 90 لين الا
 ب لورا الد ركع لح ها ىب تنس واجد يبد سس اس فتاد تسول نذ كان ؛ اب مواسس_هجنم راكد يركب طاذل سجس انضر الز يب لح ان فرصدوصق لري 5
 7 انرك يشل يز عر لما ييوصت ل رلع شا للراس بط افروصقمل يستدل ساهي

 ورع سكب هيلع كس اهرجت بلاغ هي لقرق ماقال ا كيد الع لادا لن اب لب لك يبلع سا رق كارا ا ىلئل ساروا وجل صاع ت ذل قرونرأب طاع تالا
 رمان قسزل ىلا ردا سلس اب تزيلر اربد ا تع طرا راب لير ليم نحس كسل
 ملا داكن مولع مس نوم نوئور ل هداثا ل م رق ري ل تبلانس يدرك مسك
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 ل عم
 ايان تحس رارط مولع ناو بؤس ءاهعرد ا يس ايكرايتغا هيلع كل وفريبل طل لسبررفاو
 * مدلات المت يرد باد نإ كفيل شما عب دي ياو راركما لع مانكا شرح املا ندا

 برطددا اياد ماك انينركت والتر ابراب الت ارق اديس تمد ريب رعد اكتم امير بولس
 .تديوا رك البلك اس كا لي لوتلا ورث ييس اننا فرص قرف داب ءابيكاك يبت اذنك سسمل_ ل كب
 دايز كل دس نبذ رو ارغؤم هر يرن رب شن و وركب ايرغر اهب ٠ ليي ب ولسا كرار رو ترابع

 7 تاي تارت ييروف ماع يّ

 ا را

 . 2م0622-ءازطرورنر. ط]معوم0 1. نردد
8 3 



 يكلازوفلا حرز ممم درا ريقتملا لصورلا

 وال ؟ ىكنيف بيترتلا غاَرشملو نأ شلا(ف ثلاطملا نهر مِلاولأَس تا
 تباوانلق انمكلا ةمصانخغرش شا ايا ىكنيبوش اهّمح قوتسشوزلد ا هللا
 وحلا باوجالا :نهفّوكاملا نكلو اي انكم ؟لماخةيغالا ؟ةنشلا تنك
 عمل | !ذه ىلا ريشاو ناينلا بولصأو نابللا قرسيلا ثيوعبملا ةقفاوم علا
 2 ١ برعلا فنامامو « ةيدرَعو ودجأ عشنا تانقل اولا 9 اكل ”ةيأ ىف
 ناك امورغبتلا نيلؤمنم دلو ةيغل الإ ١ ككل !نم ال ثاتك نا ئقلا لوزن مو
 أله نم يلش ىف تنكن انه بترتل| نمّنأل | نوفضملا عرتخا امنوماجتر علا
 ملسو يلع شن ١ لص ىنلا لش اسر رتاو نيمو هلا ع١ ىشلا نئاشم لم أنف
 مهروط تالذمب ليتواذ ىنعللا ناه يضكيل نع هثلا ىضر (قورانلا بيت اكسو
 نيلاضلا و مهم لم وطيف ر وهعمريغ ئش مده ىلا لمي قح يريح ىفا وكب
 بتااريغ ىف علا !لهوراركت اور اشتم الإ عم ة د انال) لم 5 > اال رى ووبمقملا
 ْ متاوئؤا
 . اودي لباد ياعداكب بيت الاي لوب تن رب كر قب لاطيرب رات دل لوكرلأ اسضترت
 ركل يعي ىف وبل يصختل راقص اد مله س سم انس اهلا مايارب سكيني سوط ع رولا
 اداب قيمر دشيوخبتيلكروا عبس ا تكيرارم هيوم كسر مشب نكي لعاشساكت انكم ماتا ترددت
 شاب ستل ولرو ب ابايله داشا شعسإ فر لج يس تقفاسكيتلايب بولس لس نارداردابز

 رفو/ ل زان كارت سايكس بوعاإلبا نق يرق كر لرعردا باتاكنإزىرردا ير لربك نإ
 مل سي ابل فق اد سس بيتر تاما وو ردا ان الواب تره الن ئأسما نب ف هسا بتكلو هع
 5 نحت ارواول كر رولا ل اصفسم نييرطنتو قو[ تلك يب سرك يس ازا با
 2س كارت 1( كساجدت ماد تارري ,رازركولاطس ا/رإر وننك طر ا|تالسامم

 سيقع لو نات مالمانغا اء اسد زن لس نأ بجرو كس اسهر دش تريح دو هوب قال
 ٠ ءاسان كو راما لع كمي ,يروصتم لزب سيو رافإ ضم رورصقم رش ء لبن اصر نك أشيل هي

 -:كيساتدج لبلاع اسس لاكروا تق هدانا دي ترو لذ # دج بتمر روصقشي رو ونت

 تاطلا سب « اذكباكراتلا رنا لال مو شرشيلو وجيري يكمن لما دك !ةبيتل أهلس
 ردات !مثدس م لاشيإ ١ سبنسر انشسآ اه هس مسيو دذن | رد تيري دوش تذك اغلا روط
 1 ثرغ#»  رزار نششوفع
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 | بم نم نك هاذا شلاح ناربتحي فاقوس زورتنيول ماوس نإ
 ملت! ناهذالاو ماوقالا نالتخاب ئلتخمي بَل اه وكانلق ةيفاملاو جرولا
 . ىو أرهورلسو ىيلعاشا طعانيبن ةدقح ناسل لغرتيفاقل اورنرزولا نمروط,ع! لش
 مهفاؤووامشلا برر طعن أ ٌيلاَلزَك ولو لسو ءيلع ىذا صرت وبن الع ةرهاظأت |
 تكمل ذ نم اوندح اييردو بعل اذ دو علا رهشل فدل وه هناراذكأ ! بست
 ماجر هةيرما مشي نارأتلاو عيطنلا هانم اقلب اًولمأ ١5١ امك يدتاف تابصحلا
 نا الجل! ٌمِطتِشله اولاقو ةبيرنع ةعامص ا وطبتتساداببنلالا سور لبر هاعملا لع
 مهللاشنا ناكولو طضلا! نه الغاراتكبتكيوا سوطلا!نحالعًالزعوا اًرعش لوقي .

 ْ 5 1 ٠ 0 نيتقحلاننل)مةعارب ثرهظامل مي دكلاسوطلا طغ 0
 صلايطف لبيب ورفيو تعاجشو عريتزم ءاح عحءاذللم لاص,زئادئاروط نركداهبا عادي |« رجزيذ لولا
 ْ نوبل الس تايضف حارب« شور قل طلت
 رواد زو ساو رره) عسر تعم لاب لسمارعش وجر هاتر وا كازو هز ايكرابتفا تول ج ب لدارلا متل
 هس دابعا كعاقاب زاد ماو ينالتخا هدب ذيذلو داي ذاكادلا لل ديت يعب_ ذيل هايف سس راق
 كه فاما تند لاشي يدع مح كرام نإ مالم ليهلعر شن ل تطحن وليس نم دقترد : عيد فش
 لذايرسيفاروإ قدك ارش نآرقرلا يبس كاشن ال الت وكب 1 كسلا ب[ لير داي داجيا
 باير ايش ىسكروا لب فرم و روجر ببعد جيساريبب راع را وتركه ركل ايخر افك ندب

 يتب ابانركت باغتاسك ليلو يلو معمب تليف لاه ازيا بج ءافلب كسر ثنو ظلي ل ١
 هيررط سا ييسر لزغا 2001 لال ب تل سل عارخا ولسا ديرب لول
 سر امض ربو وسعت ا احئدوت بينز لد ريحا شراع لالا ؟ عيانلسملا ب انك

: 2007 

 بن ليش نوب كةيت يزف قالط الا لع اييفاقو نزورتل قا ليل جاعؤل | نجر لقال ق 2-8
 نر و صاف ليإ لكل ضحب و اذعيس فات حس دابتما كس اضايزاد مارق فالثخا يلد
 علزو نيه سكن يار رلا ء لهل رسب انوك سا رلي د ضهر و للك دن ولم فان صوص وأ
 ركاردا هل ويده هلي طجذورنا تذل حس سالو كك تابوت ل ان ليث تروص لريزاق ص اغا
 ملا تنس كرايم تاي رثاك مسوديع د لم ترطب بت دير ملي ىباندج برر ذيذل فالمال لع

 رف نيت
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 ها

 قريشكا عوج اون ,ناان دنع محلا نقوهرجو انا نم نارقلازاعإ نعاولم نإ
 0 1 1111 1111 110 را وول تس ل

 مابك فيل ؟ هييصتس حو نيكد ادم ١ اكتر قله يب ل ولدك شح ل كارز ال
 : كس تس هر اك اثمب نأ زاك الدب دي ققكر كيايدزنم

 رم تعب مطع ناش رظكواردقلا للعدد عبس ثكحب لت آر زاج كاري لا تعجل 7و
 أم لتجف وتاخاو مزيل نيزك ارلسترلا يجب اراك يصلي انآ ل قتسمل_ راع دعس تمد
 رتاج ف تكلا ء بانل لال فوتم لتس 000 لب لع سحوبا نقل اج | تايب« بانك
 بانل مراثنس وتم قاب بيطلا نركب ضاق” نار قل اناججن ب ب اًتكاك رعب تار لشاذ
 باتل لأ طرح بسماع «سب لش _ ري ةروضوم ص قرع لوقبجم نآرقلا ناجم
 أ ضايع ضاق هوالعكانلاءتافنينعن- ل هريد ريق رس كبا دعا ىف اكعد رع ىعا رقلا رابعا
 خذ كر ملي زايجالا لكل رس اع جرد اول رنجت ءسزاطلان لاري ١ لضافشلا بانك س
 س نانلا ل ل ياو للا مزح اشري فأل اك ار مال« لاا
 ىد ايار/رجاديعساءالوفءري اوم ا ةرور ل ىرل د يسروا لي نارربلا لزيز ع لد نيُس

 0 عبس ايل الم م لصفلب راهعب مدر سشاىإر ىو ل
 71 يقال مالك يكرر ردك سيخ التف لوك سر راررإ/شنارو لفي ايرإ أ | عواد سمرا وق
 شدت ىلا قع اس انسر ارجاع تس كال | اكسبي نبا النرلاستا غلا بار ره اها ردا.

 هك مالمارالع + عي سا اه لس فيصو سبل زج مي الار قلمي مي للا مس كيل دي ليل نم
 7 تكايإ سد تاباقددعتساس الما لبا طس لقاذم طيس | ذيسا
 سيو اسنان اسنا كلوت عير انيدريرباظ هيجج سدت تب لس نار ذا عراد
 "0 ه«اطااكْرملل ميشا وكوو لقت غلا كاتب طدسف هابل قس
 ركاب كي فليئرشلا تس امور نآآرق رك سابا لايهب الع /ائهلا أمم باكا لس مزاع ماما 2
 بيظل,وإ ضطتو عر للا تدر ابنه | لس هريغ» تغافيو تحاصف ديس ادي ل س١ (4ب[ك يا دنا

 1 اناجاياي سيلك بز ارفد
 نبي انزف ترج لل ازاجم /هآرق كبس اكن ابيب لش نّآرقلازاهع ا ل اهباطخ ماي نسر
 مظروئنملر موطن سرو| اوس نآرق كبر راسو سرج تمول ا د ذكر د لان الفير هسس

 0 وس



 روع
 ارنوب رف شال اف نر سراج طر ورح بجانس تح ريرول ارو لش فمان كم لض هلع رشا ل تزهر لري تس وطموح ,”0 م 8 00
 قل تلامي ليلدسريدوتاحانم كي كنؤ وني اردا ميري منول ماا ير نس فلا ع ب
 لئدتكر زر فلم سرر بلزفالملسا لاق فوم لاف ءاكسس ثيل سب نيس بر اير
 ميد انيارش وبدل ل قتتس_رابع هركةئاماتئاددا كك لك ناب تقر تنس ل ]رقت ايا سرا

 اشك شور بو نر اس و شا شمول لكل ورشا ار لو

 ردا شموما و نشفرسوت ف طل 1111 '
 بوتر انس ىلا هلل سةر وتس مط اف سيجا ذس دز ركعناب سيترك قلت رس نط رح
 نركرلو لامامنلا ىرةنسرلوروسس ل ل دروب بسطغتنعوا 1 ل اوبال يوي ضر الإ

 ف قي لود ثار وغم مدس اف بعكس لكلام اننا تلانس دريت هل دلظفل كيا“ يد
 ٠ ءرطا لوا علا ريشا ورشلاالارللاال ا دسبشا رخل | راكي دخاسإ هدأ

 قس شولب لموت سيل خروبب لينتا نج كربجب كرف د يتافنا لس لون طل ىمرورع نب لفظ
 وق قس مقر اطلا اهلا همس نايز 1 باد اود ٌولافسرفح وسام 0

 والكيس سيور ىإ درست هلل كال بر وا قل ليا فرت ضل ةروس روبرتو كسا
 ْ «بضروورمتناعق اذ انؤرازبركب

 جداا انجديسا ريارا هح نابرزاك اا فندي همك هس >2 الارق كيدزتاس سيل ضل ممر

 انتعاش يروا بان رك هل ععسستس للا اق اتع هسوكروا طق ]و يكس ركب اوك لاَ
 لس وري ضحي تلاولابت ستارت ارنا نا ببلا بان أ 1ؤإ كيل

 ٠ كابو يراك باند بفك لوي بليل وكلا وكلاب 0
 دكباررأ لست ايبا ليسا الف بانك ع بحاص و (طووتب ل يصلنا هر اياب همالع لسإبلا

 قيما مات ا زاهر امن [3 كيدز قت لركوب الك ين عنان ريا « باتكاكب اذ قرن دال
 (رثؤوتر اربتاب سي لجولة زيك اسلم هذ نبأ كي( كلا كلا سال نارا يح هس بو

 تساينزاب_لرشلف لدايرماو رسل .ب مدلك ل اهكرب عقباه قف
 كام هاه رطحم ةلح رو بن قش قوس ل رصف فاس ليا زن ع ناك يلبس نا

 * كيسإلا الشنب ىكي تس مة قول ناانر نع ققح ا

 ىرواتكف يعم
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 رورع

 اهيف نووي ةمولحم نايم ميل تن اكرعلا نال مددبلا ٌبولصألا| اهنم
 مدع اصقلاب ناشالا :قّباسم ىف قّسلا تابصق نود خيو ةغالبلا واوج
 عانمو الاه نهريغاّمواسأ نوفركي اوثاامو تارّواحملاو لث اس ىلاو يملا
 نام دعوه بلاس ريغ بولسا غ1 نماف هعادجإ نم َنوتكمَي الو عب الا
 زابعالا هنريع يأ وهو ملصو ءيلعاملد | طم ءدتررطح رت

| 

 # ركود ذك لس لسمك بح يزور ىلا دن عمت عي ايم الار د اكوا يبل وشم رق بولس
 تابصق ءامركا ازرك مهد كوزركسب |زرمكر اخري راقي ن ال ياركه سو شكر مداد ري
 0 ل ا ا
 مها لب اقنع, رسب ترق ل رق مانام كلب اهتم سدس طر 1 قاسم عبس لور تمالع فذ

 0 5 2 عض بيلاسا راك 200

 ناويه صوص طيس تف الب ساي هدرا عجور بولس الازم و بلا حددي مرصتت
 وتزن لقسشح هرب س نورصخروإ لثر اذلأ شف كل وزار س تحصن با و د لي ترس
 بولس روزا لك هو لله كس نرلولسإ راعانلاو و مس لد 2 تاذامر وا لاسر « نوي نوررصت
 ثلا لصرف” الع لس بيل اسا رعد رم لس كلا سب جن ددأوتري نر ازتخا للم تروا تس قل اه
 تا يت اججا كال مع اأو كالاعداهي 5 بولسا زار كيارب كرايم كابر سورلعر

0 

 دوا[ 0 طدبك ترق لج يرد كا مسد ل زا و تبول ١ ئريلا بولس زلارلو 1عنرطل
 كيس ما/ادب لك ب هسس لن وقول عتسمو | ب لوتس مارت كس برعم اللا تيس جادا يبول الوم.
 -١هيس رباب تسترد طيح نآرنا ان لش رجررو
 امهات رارادغ قوز ا ىرعاشورش طم ا/ب رعاوبل نانا ارق سرد ز رج زل :رتمولعم ريو ايدبل]ق
 0 بِطخورع اش طب يس يولع روجر شيق يبق ءابطخ تايب شل
 يلس رام فو ل ماطدس نر نكيل تايمز ؤرب لري س ص لي كيار و علل ت غالب  تحاصف هع

 اع رو شناني ارسطو سم بس كلل نأ يس تارواعدت ا لأسر بطخ. طاصق
 لك هاك كأ 08 7 ملم ليادمج كس اكرا ذا عا ىتباطخؤرعشروا تئالبد تح امن با

 ٠ سرنا ابنت كيا كياهد عال زرت كرب: شءاز للا اسلاب ق/ ىيويش ول
 نابت ريش دونا شروما رع و9 رس نقر لالالا و بولس اان فيك لني توب لس
 1 0 00 اتير#ت "ايدو راوسب لس ثغاليو تحاصف كادصروا لوبطخروررقم
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 روم ش ٠

 سشكللاّق ْنَصُم ناكث يع ةقلاسلا ٍلدملا ءاكحاو ٍصَصقلا ناجحا اهنمو
 مس يوصي يس _ دست ولكي كي كلاس

 بتكون انما لاب ليصل سإ لم ايكر كس رقباس مادا درسا م 0
 ١ -اريطل نسب ل جرم كر قاري
 تي نإ لس وموفق بك مسن كيس هيرو بيل ارق اجت زبر صصقتار رايب لق رش
 1 عررط سكري س١ افق ليجد لو مسي كر بأ هارت لوكارلع لس نتي ايباكتءاعتا
 م[ م اساس بآ تادقاد بسد لري ديا انس واب تس دول نايا /ت اوما و
 كس نول تيب ١ تحب كب الركب سيرسل او ام لب هي باتل وسك د كعتلا نيس الريع سو»
 رح مرر لاننا حس علا بارد ااه لم اطتاعقرو نإ يبت لوبدكرب قاس
 اشر, سرعت لع ىر* تح تناك م“ ميلر ب 4 اجد ا تيار مسالا الارز
 مكى دم اهب م بج فو لك ب عانت نولردا قو انْ رولا ناحل مو
 0 رغما 60 ٌيرراَثلا نشأ ورمل
 اكرزارأم يب جا ران هس روفر تاق درا تتانذإ راظنا اهيا

 تسراشرا لإ روش ةروص تسل قا رع يرز سرسور

 ناسيا دردا باتل ايل افاتنام درت ١ الا 13 كذإلا ا اهيذت تا
 ش . هةيسدراشباأ ليو وينو روس بإب ل قل مل رف سري

 ديب وااو ف رتدردا قير ضلال كم فرط رح. زب ٍلبخ سك قالو كنا الت دب مسلس لورش ل يغيدهم لرري تكلل بولا رابثإ ذه سكي
 (كيكدر يس

 را 1 ل 1 ا ا ل
 ول « لد اهقاذ ملل شه لي ير زرجج ليكى كل يما لين ا/ن ارق سر اسوق لبد جس لن بيس
 ان راما ]جرا تسلك افا دي باد لس لدي بولس) سا الو ار عشر! اهطخروم ان كس برع

 هس ترس ترش ان الدراج ا كس اللا
 كتسوارو قري ابرؤن مب هي هعسداريطللف رتل
 "تشع دنج اف بتل * تيان هررلاب لش

 5 2441] 2ظ02 07



 مند

 قط لع ئث لمص ادكف ةلبقتسم لاو حاب راما اهنمو

 را دقاد لولاك كب ج سادي لكي كرولا هدا مد كاسم شبس 1متر
 : 1/7 يس دانا لذ اتناك | الورسني رو قل اطم لس لَ

 بايثون يسود ل ىلا ناقد ىرسبه سس لامع او زو لا رابخالاارنعورلوق 12
 لركن يشي دايارضردا را تربت دايم بس لبنلا اول رلوتب ترب ا 7 فرك ف رحوت اهل
 تادعاشم ٍ 1تلا لكرئاغأ هر رو داركم رار

 لووردا سلك اد سابؤ در شاك يب وغم مٌمدِضْرْلا لل و ميزا سو مآ
 لودتج ل لوب بلان بيرتعمب ين دج بولنم ١ نيني قمل ل نلقي 5 رئارر
 تالاعر ]اان رسدددع ملي لك )فاول لبا مسروط ص ان ستر رج له نم
 لول نر مود كلف ريد اناناس دب سن لاح اسريعبطل نس ل لوسط بج لل 20
 تساش لن اش لو“ نويضوبل يس الث هيرو هك اًسلاسن ف صالب 0 لبر رقم تم
 الئورتفر ييرملع الا بي سردم لسد انغاناسو يبت نو س لاربع ا كك اك لوب
 قدي وت ىو سوح اب رن النسل ترشرو اعتدال سبت سلوك ل ويلاه موسل نيل لن
 لشق اداب افرك ن يعض ا رلري مدارج فوج توايق يذل كامب اس يبا« مورعيق لقرب
 و مامييا رطل ريل نيس نو ورع وبر وا لوالد نلا ثا فاص فاسرد ا ماد تيارت
 فيت قباطم كس نول نيني ل نآرق فيلر ب جدد ان# شرم 1كوب وتو كم ايانخ
 يبئبلوقعل كرو ناشد ميني ساكت رق ل ويل أ ديمو اري ولن ويضر ردنا لاس

 روا 7 تي لن آرق سب ايل وب مالسإ لس لوأو دس تببالسل دباشمالا تق انساك فول
 0 ليلو ىتب لضاعارسا انوي تانكي 200

 بايو لص ناوت _ ول سيلا سس مريب“ ناالسم بدرا ب رعق ادرس اك زلسا جر انارطل ىلأ
 007 ترقب مخ ةعج فدارتم كس تريل طلي ل ل سوو روا كى امل بالو دب ماع

 علال ين ل ييييدع لشن ءراشا نر اك تايد سس منيا كلان ار ءايانس هدؤه

 ةروعا ايدي روم هس 01 با نافيا ر ظل يا رمت لا تيتا ب دلي وبع

 لما سي مارجرجس كس وبب لغو يورط ملم ينم مطر[ شدن ممل مهلا نزعل م بس داطلا نس
 فرح نص يرعب جاريد ايثوك يس لتبدو ع رط سالي نر ءارام هل هلاك نوح
 ( هر درثاو ءىإر قدر 1 سرر كوب كرا

7100822-61117121[:.21095001--21 



 اذ مدلل
 مجردلااهنمو ولا اًرودقم سلام ةغالْلاقاَيل
 ِ اا
 . ر -اه /الاب تسال ياسا عري الأع هدالت غالب كيم سير
 خيل و 1 ل انبتاكس ارمو ى ايديال زعل درب نإ اايلعلا ةضرلا لرش

 ا سرنإ قلن رشبب لم الل, ةرينلاسنامل يبس ابكر نلةرفلا اجا لس لإ طخ ماء يس انو
 طم ئانفر لمت ارعا, انصر مارقكس كاين رع لع اوف افا لير ازا اواو سد
 الفاهم مات نا كس ءايطا مر اكل وفا ازين ليف درظ كس قاوم ىيطافلا» عاضو اردد ١ ناسبور ايم
 اكل رقد ماتا لس مال بتزع تؤ مك يرد يئس دلو سافل دا جب ق كسبت الرو

 اتوب ط ابتراو فالتيا للاب مول ولظسسس ببساس نتي قل اسس ل روس ش
 رس راراتخاوكر و لضفإ ركوربتو دبس هيمو الك هت هدر لمي نلمس انتابريل_ للا
 رب فلوو كيا لبي ىلإ ليزيتب نلت لب مال بيترتم ليد للي ملط اسود لال شنان ل
 اديطبر لب قشر داطفن طالما ع - مسي دوز اف هتل اسس ليز لسا ووقت هز هرسوروتل ماو

 هريصردا لع ]تيار وماي لير بركوب مسروق ولك آرقركأس ' هكسدم ان ب بترتردأ رك
 كسلا افلا تليريشرو اراررورن, [ج روز كف لن اذل اك ياؤب لشد وتوم لع تلاع
 دنيتنا دووسوس ىفاوم هير رع ليج وتو اهظو زؤر يرم ل لكان م التراد بسيترتي ا سس الساروإ
 أم لكس دش قرت كل اير ونيت ملال رمماقم لع اردو متم للا يما ياه درل يب تاي يبد
 لي سيرو (لس فاير مالرجان يب عروأ بديا يروط قومبب/ نا نليل ليث قابل ايس علف اما
 اكلأؤان ترطخ ضر يمساق رجا رسم نكي يس مدن تيار درك اهب جميد مال |/ايلاطخمالع ي ماكس
 هت ريترداتغالرلا مي ر مروا تحاصفرك نيل رذ يسكر او لع جكس سا نارب اك رس سرق
 ل ةززوس ب ازباب[ مجبل هيب (واعمل او سايل رو 1 ل ىف اهم ضال افلا اك/هيس هياكيرشنا عسا
 1 (قجادُج لال ابقرفدعا لقوم اررما اقف لب سايبر بك قلاطمؤغر سزورقرو ا قل اطمد

 اوبر و فاهنم ءاب ليك رك ى كرا 6-2 ازذوكق رفد راكم لسانل# أو يس بينت ًالزيم
 اهتبكو ليز صح تحاصترور جب مانا/ق ايل | لست غالي لب' «جاأللاب لذ ير وبوس هس
 ا ب لفار لي غرب 1 ايوسروا
 1 : راهب على نب ومضمون يكرس مولعم و تأ هيك لويز نوت يور سئل جز تأب هي بج

 رزناكك ءاضمطقف يلو عيت مالك ض ع /ب_ شدوا تغالب ده تحاصر لا عير ريترو نوم

 موقع اهطنارللب سمان امظظافلا طقفن ينو 1 ضايقلا اذر لع لب قيوم ندا طماع أن نم
 05٠:2  لىلىللل2ل2 565650 1 3222252520403933329595903 كُل ف
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 مم وورا ميفنلا ل

 شارب دب_ لامك ا جردب قب تيغالووكبسمانق ايطئارلا كس برد اقاوم لايم افلاذمف درظن لوا
 بزوجك داك برد لاك نجاه سررت لدا ليو درد كاك افلا سول
 معو للاسر دبش ابطنا ملموس ل او املا سدس ري تيدا عاوئاب تبش شلي
 راج تاظد اان سرصو لاردا وب ىتردا يطأ وأ لب لت ىلاا عملا يك دع اسد شا اهلا
 رؤام ىي/ريازلا تتح لامد كسرشم رب ناكى با غافلا فئات يوسي ١ [/دج مد ا/هفاعم
 يركأت ىلا ناس انش تتر بس ل دارتم ؟هناس نوصل ملا كورال ظاقلا ديلا
 ممم دارجناذب لدي د درت ليصحت | مات تيفص فياركل اج« يس درارق فورت يي عيكس
 هس تفص هولامتبل ابلطم جسر بجلال ت باشا ديس قش كرر لزنل يأ مس رس مال
 ص ؟رارقمرارنخار جلل نوتيلا نا هؤالم كر بنا ديب تسس طل رط للا لس موسازئم / احا مات دق:
 تزص بز سستو | ءبببرلط ذ كباب اشو ا تيك سلب نمسح دابا شوو سب لوب
 مرح لي صاب يل بالا ركل امج بح ا صوتسس تااردا دا ئالطا لا ردوا مير مان وفم
 ام ارح اج وكس ل سا :ئ مش لش الو ابرج انج عبس انامهذ# دب مولع دل دفا
 رف رارتم دم اريج لص ربااديا ل امو ستر كل يس ري بج ء بيب اشيل اكاد وكسر تح
 رق سلس ري ويطول ا تيس تاجرا ده كرم كارد اذزك) هدفا ءالب رزفتمري لارج ع لست
 ركو وزي لاترد ار حست ا (ايرل ب تاددا كرد لدين اولا كدب ورعب
 كا العرب لول شير اندزاش صقل ا«ايلهسد دارق تروصل و وت دوصري لس كرد
 يزن مهلا ءلطذ_ركلاعتسا ل /اقتس كس هيرسدددك يا فلك يركب دوتأ الرف
 دوا قس مايا بلوت 11101 نوزروأ ل وخرسع روك لج وجاري يو 77 كلل كذا

 اند دعب يكب تالامكت راع ىلإ واق اطفا مطرب تيرا اتدم دي 4( لاك يس انو لأ
 48 لزارآ للرسرا زادك لقد رتو 2 0 اداه ردا ومش ل اراد لل قلسوو
 أ اه لت ترارع هدم سس ثم وأو نايب لشر البمسل ا يس ال ترواظ دابتفإ لب
 اعمو ظئافل !رامودىكرلارد ا شل دبل مسا ققاط كار اند نام نارع اش مالا
 زر سبت مولع شيا مدعو مانادابطنا اهني ع ادمدوف /دوبايلزأ قدك لاعبو رود هش
 ملاك هرسور ربت امر جال اعا لوارك جوكر يمال نما ما ريدي طري «رانكر درت ل ادندف

 .انور يتم خرط اكارليدزغ لس لسا /ايشا رج قئاقح مرسي, دبي طيخرجأل اهلا مخ اس ناب كي
 وفا ل جو لا يد مقل جوري شن قر فتش رار اس كس نرلاو لوم [ تح
 ولا رم قرر ومب عليطم سس زخ اؤد | لسمو ىل انيإ |
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 مهم 0
 ردقلا نكلو كل ذ كك ىلا لصتل انكم لَو الا برعلا نم انكجامل نحو 2>

 عم لزجلا ةبانعلا ٍتابيكرتلاو ِت اهكلا لاعتسا ثاءانفعىزلا .
 نيهرتنملا دكاصف ىف هنمرثكا ميظعلا نا ىقلا ثلكتلا ندعو ةفاطللا
 عه|!نهو ناشلا قده )بامر ستاجيف كيذ نم لجلال ان انو نيرخأتملاو
 سانلإ نم :ماعلل نسل و ءإ سلا نم ةنهرلا منذ نعم نع نمي (قوذ

 ل !!نه ىف :تثاذ
 2700 د رولا هوت
 ربما هعمل |ءلوهس داو فزع , تتيح رمال“ 70 هك بسم لعشأل ل دا لوألا
 والركب« لتذاص شيع كر
 2 ا : ( فدصرشر
 وكام اد بسن ى انتا تلييدها يس در لشلظ افلا قلاب فورح ار اما تكي ليو لاا لش ر
 زك دردا شط م يب ز درت را ا تقي لب اقعد ال عروفوم /ىرسد ابل سقت كي «يساتوتتعس هيرسددوديلاراشم تاق اناو بشن انتج ا تيب تتح بكار ج اوم قطتي لوبد ورانناج ادع اوفا د هكر رعد لي ل باقم مب اب لسان اد مخرسعيس لوب ل لاوس
 كويك سس كالب لبو ارغ نسلم وق هلع م رد لو 1١ تلي تعول ىسر لاكي : 22 ابيل الد قارصم رو هراشا طقسم لات ٍنورحد فلس 78 ليمطل و
 لب مولتن غو نولت) بس ككذلم ل امج ردا (اننق الاد هيبب_ ررعنتم لاح ركل - متسس ثيجوز اور تيب رربجاو قأ انجح وم ىصتس لسا تاب ىف ل ” يعادي: طعم لع رس
 ءانطع دب سين كب مه سا لاك لوك كة بس لاك هوريدقا لللس زر دورا نس اهب هس تادد سا نفر عم نئاطل لا اسر ها تتوج يبا كلارا دريددلب تركهم مكر مع رثد ادع علل لا 0 - رشوان لربلص تالزلو لعتارف ارنا لأ كس سا بس كبك و اوعرلل تاج ت دحر يدا

 ١ اسخن اق نيئاري ( ْ

 ىهوكدلمل ضع ينحر هم
 تا ا

1210252017171 .21:37 1001722-11 



 مو

 بسن // زو نب تلح ابو عشر ام دك سس ديس تاب ادج» بكار يردا لس اياداادبل» دييعق سكوس نيرط اس مرد ادم قتضدمت سا بلا اي لم فيشر كار يبج ئاسكس الك سدا قوارير تن ار ست اعقسز عد وشن ترد ا تا/ ريس تس اهو فانتا ناي 38 ص لسن _ركماهتح لت غالب اطلس لالا سد اديب كلذ ا|برعولوتلو م سارتر
0 1 
 لاو تس راهبتطا كس تنغالب» تمحاسذرو ) تفرعم اكمال غر جبل / صن انكرلل طل
 لصيف !/ق وزد الضر زطت سانا عبس قاعتشسس ناد د و وذ كس نايس ليا عياربو عيزاوم لب
 مه ةلسرلار )كب نإ لما نت 1و دلع لن اينوسكذياعيس اتراك الا طاق ليلداكب
 دس إفو بشن لس مالردا لوك خد لب الط ييردط لد دقدتج ل بكل بط اذن كينا لس نآرق
 رايح ناري لشن مان اكرر ادادغ قوز ماكر اشور عطر جيجا هداك ذدددم ارسلي تقاد
 ورعشلو تعالو تحاصت تس روزا لفك رو ار ولسر ومو ملين لادئافيمرزقم نلارب حشره
 سس لف با الرصخ ديك سلتح ا دوتد ابك خت لسرابداب كيت زاك افلي د وامصف م ةيشمب 1 مرا تو 8 ةايكرثا لى كا د نّآرقشردد ل اكراذاب مبلل ١ ل تباطخ
 ءاامب اكن ارتخ ا الكرش يس ا ليم ارد سكوب لسى ب
 اجا هو ع اياه دول وني [س دهر وا كارز لر ارجو يس لاع ءي الن ابد ىار وق بج
 دقق اساس ا تلم قتس ادا قوز تمالس كول جالا | بدل عأبل كلوا لتر
 ةذئئسا تايب فاهم ملغ هروب ةزو 1 لوب عب در لس هدل اطم ملل سس كل درعشو التام كس برع
 راي ادرك ىو او اينانررتسلاطردا تركك ادع دذ لوز يم ١ كر دل اطم 212101 نير وم
 . تلح رجب ف شانم زاب هاجد لس ياسا اس انلا قب ىلا ممر
 ىرإ ةي ء رتل روبل ذرات لطب مالت حاصفزرطلا ب انك حاصل 1 هذ مارا
 ورمل و رادب | صيف لس فيل الست طفل ىس نيس ىلاج دج اد تا ييدتس للا سابك

 رق ركل يطل رف لا السلم همس ان زبر للاب سبأ زير اوضو رم اد يسم 2
 قدم كد سي كس نكرم ناد نيب ايبا س نادل ب ةنما //ة عا
 .وروزط لارو) /ى زر دش رفد ىنبك ريع اي قلوب سناب نير ايلي كار دامك
 هوز تس اتناك درو ىبكلا كارما /ن أ رفذاج ادا جيس لاراب اء تلاع لاشلا تحس نيزك
 اكسس اع عير ىجبا ركن اييد ىفاعم بج لوس ا لس علا يسأل اطع ميس يل سس فرط العد
 # تكس ب سين ف شل رينا زاجلاو مر لويد ربو
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 خللا ش

 211 1 1 اا 1 اا ا ا رك

 ةمماخملاوريكنتلا عاون [نم ىلاعلا سني هنا هيهربا غلا نم ولت اضياو
 ملُمو نع لواطَُملا ُنّيرِوتْنَو رولا بولس بس اًئُداسسابل عضوم لك ف
 ق سوس ْق ءايبنال !سصتوإري١ لك أتييذ مالكلا! له مدقتال نحا ناكنإو
 لنقرث تافاملا قل ٌصصقل) كلح ىظنيل مث. ءاسشلاو دوهو فاعلا
 هيطملاونأوةاتل بي نعت يك كل كو قانعل هل هيل تايراذلا
 ع اتم قرانلا لها ئدانم يكنيوولي دح بواساب هاقم لك ىفيكْذي هناذ
 متقم ؟ياعررؤصتيال هنا ملك اًضِي او لوطي ؛له ىف ”الكل اد رن ح دع روسي
 منه امج لنكت قلا تايانكلاو تاداعتسال او فاعمل نهىف ٌلعفت ى للا ماقملا
 تاعانصل نه نوف ىعب ال ني نلا نييّمذل ا نيبطاخبلا لاح ةياعر عم نايبلا
 تاطاخمل | (3 ّيكْذُي نا انهه بولطمل | ثاذ ميظعل | نا شضلا ىف لجو امم ىسحج
 ندع يضرم ةماعلا ”ةقئار ةتلش نع انلا نم بح ! زك اهه عي ىقل ارزذورعملا
 200 ه0 نيضيقنلا نيب عمجلاه عملا! نصو ةصاخلا

 اَملكَت متارياماذا + انس هشجو كُن
 ك0 م مم

 فلار ءاندرك لاهو روس 1 من ناو انادبج 5 تر ةاصع ,نماد لذ ناني شاب سل, تلدندبارغ :

 ا
 ا 1

 5-5 هديدنس ديم ٠ رادو فاص

 سايئالا لكنت افلا يكل اوما مام ور ياكم اهف هد تن كت آرقدل تساي مزن ارت
 . يسر تسهنو ككار/ اد 1س لادا كاد اهدلتو باف ودل صا بولسا لس وقر وس تيس ماس
 فلو ارعنويسس للم نري لولد هكس اياك ابك اوت الحب ولاتاب سر ولرلا» ديئانالسرم
 ذل قزف ىبإ لابوكيد دش تايراذ لازارعبا ليت افاصو/ وصن سياره ل ثان او ضو شرفا روكذ
 كرب رب قرود رك الي اوك لور ازبدابالو | باذع لد دال رط ركن طسابورراظ
 مندا رالف ى رب لصف ضرع_اناكر ل روض رن اكتب / لون ةذلقا كيس لراس يب بولس طس
 ارش "تءاعناكت ارإنلكت اراعتسارها كيس ل ىف اوم مع لبيع [/ جياد كاع رانضقملب اب لي

 هل نط نشب نونف نارا مدني نإ لضحو تدل اسلس نيام تلا كن ديمه كا عبس نايم لش
 د: ايران نصحت هرب هيدا لكي ر سرر كرك هس تيب لاس شالا عا شا تاب يرقا تاحادنسبل لما فرد مؤ ماع لب فق ا ودب سدح نبا تايم اداب لإ ٠ نيكاب للري يروصقت ابيكا قولو صخب سعب دووم ل يملا ةردق ل

- 0. 27095001--71 



 ش / ش
 2.0 اص تضطح مدت تح رتل ترطخ لي لاقر وس نلا# | فارعالا ةروسؤ لق هزم
 رادنا بهجت 0 اربا تفتدلا كم ترطت, ببي ترضتء طال
 سرت ل روت ف روس لوح لس فرعا ٌةروسرصق مارد ترطح الفورم ليي ب ولسا ضال
 شيم عرولر عر سود لس كيب ةرو سرس لس تفلت روس, دقي لس زوشأ روم كس ادا
 وأ اسس وش روسي 2 روب قر وسي لاول ل يرعا ٌروسرصق اد كطحرما د2 ظ حاط
 روب روي سو لس فارع ور وسعت ما ّماص كرضترداء لذ نال يرسل كيرذ روس
 روح عق الاطال ترطخرل ا, لبي ير هسرس د كس تير مر وس ومآ كسل روس كت كس
 تاره وس تب جس تو روس شأ راوي ( روسي لدؤلاسكس روج روس وحر لس ازا
 وسأل سو وي روك وراك ْن لرعا ف روسرصق ال بسهش تطنالا « لبي رولز سدد لس
 لوس سس وتين ىف ارعا هر وسرق الاكتر طخ ٠١ لبي راكد ليؤساو كسا ارو دوس
 2 تّقلت روس لي رولر د يشم ايو سرسور لس ةارعشا دونم ضر روب ة روسو بك
 . روس لوا ساسد ربنو وسمت م ا تضقالالا ءالب عرار هرسود ل تيرز ةر وسلا لسد

 -اطظحالل لاب نوار در سوو لس كيو مر وس سرس لس تطلق ع روسم لول ايس دش
 ولدإيد تايآ ل نمومد نلف روسي روط كس ل شم# ارانلا لبا تيص ائرلق
 دويل د برقاسمسدامبتبس ناقد يشع يادي. 4[ مورا ؤطالخ ل نو الب
 هددت لادا د اع و ماني ل 017 دولا
 رو برو صا بس نيرطعل لور لوول - دو اراب يري سراج ل ل لبا ىرفرلم ١ حوال نشف كة رن ركنا
 ولالا سمك اتسرارر تان مكون لربك. نتن بأ يتمكن وربما نسر
 ستراه وطوال اسال هيا زيفوةطبات بيمن نع
 يأ هذاتغت دوا يساكف رط ىف ب نب حست رونو لت دبس كرون لما لس ةداهفيا ب حاص#لا كديزيتماوأ
 ضني روصقزررج ةلاضيلا بحاص لباس رك تت ىرانخم الع« نع لك لزعملا عل لش لوط
 اوفولا يدير يعل ميع مان امل زعم نبز رك دبك بنة ريك رعب ىلا صياف ىب لفعل بجا نادل
 اويرصق كساد لوبا رو رعش ضو اوشلا عرش كاب متنا دبع مالم « يسرع اشر وبوشم عير ّظ
 ش هس يدل د زا لست جس انا

 هماءارسطملاو ععرلاى ايف +. ارشد ىزلإ مسرلا عبو



 يارجل هكدا لنع نم ةلزان نإ شلا ن١ لعل نّساهضن ةسبنلا مولعلا تا كلذو اارخلاراوما ف نير ستصل اردخل هر كت تنال امزاجعال وجر مج نمو
 هكيق دتو ءٌديِقحت ائحالو نوثاقلا قطن اذا بطلا لاعّتاابل مد( نب
 ناكنَبال ةيوذألا ضو واهتامالعو ٍضارمأل!بابس| تايب ف
 نودنلا قلك تيرذ سوفللا بيزات قسانلاد اضاع «اتلا ىعِبَص ١معش ارشلا يارس كِلاعوِلَع اذا كلل نك بطلا ٍةعانّص ف الم اك لوما
 نحاول رجول ات وم تَكفَو ل3 نولذلا اه نه حا قست سيالا

 امين طعابسفنب ل نيد يسونلاو منسم
 2 ب تار
 نيه زرت يف توي شيارسا تكسو لا كوسا لب | ىبلربد كيادسز اجاهدقورلمت
 ركبارب لزانسس فز كه كلان رتركل لادم سار وت عاني مولغك يس ريد ددن | انتسلا سبر
 طاتاءالمد ضر بابا ردا كيك د لوفاق بازل ببج بط ملام أريج طل دس لك اسنا تيادب
 ردك كك تا ارز لي تاياش هوو سك يحال انام لش تباب طاش الس ريدر
 ٠ لكامل روزين ماع العلام شيرارسا بج يره كك سفك باي امنا بط نث فلم اههسأ
 0 لربع اعلاسنا طل لس ضف بيزات
 لئويرومتم يمس اس كارل سعب فاو عرط ساب ام 12في يس ر نوني لاك ابرج مولخ ع
 -!هعهسلادببتازاقب قرف لدور دارس
 مارال نارق لج تكتب مولط لس لما رعد كيا ىراهعر رس نارقإل | دمج مو رلوق# نرسل
 كياكا كي كيا دعب لس أه نز شرم ين ل ل ار سيدال ير قلوب ل يلو ايدل ب بتب المأ 1 1 كمي كار قدرا وس ارإ تدل ترعب تصر و كشر ليلو رول تيا دو يأ نس 1
 ايس /داص لان دد) ل ضاق الفا «كدمتد بيسر تيوتا ل يردي كساد سار شدا دل دالثرب نلرروشأر وكول اهوراسرؤي/ ساروا عبس انتنترباط حاس ل ايند لس د: ظل تدق
 ٠ لش لص رشروكل شم وكام زب لكل صو لع لسائر ار وسلف» تلك نواف ف قالخا لاما هتيم اذن اني
 لش لح و حصر رو سا هد طلع ضلي ز_ نارق طب وضد كيا فال ترس اناج ندا عقل تس 2000
 .كاىزاودنبب» قرت زج تم لرش لق ل ساد كرا امركم ديب نيرو مل نب آر
 كس قالئاو تا اهم مامررز ا ثارهريتب ورشو للا الط « عراه دددمتا بي ذر, ترس اهم داق
 عروس 1 لك _دبتب اتاك مالاث دعي كد ديرب كس لاس ايلاسلجرياقسلس اني ل رقت 4

5 : 20) 7 

 اذوف



 ماب

 دس تزم ىداينب
 . يس لادهتا# ايا د رة للب عبس نيو اي مس نرتل يلد لرام ق خيل ضني ليلو

 باتو دز اواب كل بس اتق ليدد1 باتنآ

 هس #س اموت يقود ل وجر جلس سارت كروت لبي اوس اا هل |نلآرق سبب
 لذ اع ترطتالا نوتلا فأل مرت انفو لوط يي

 ملوتناب يعي فاه وبا « قدرت ث وحرس ه كو فيات ب كرف ناجم تكد اري شكت
 لس شط لا ءاهلع لرتقم ضنل/لينر ار[ فلن تاب لاوس 4 تيس فوت جسرا دقم نت 1
 «تيسدارم نيقبلاب لور ركب يبس اسك كآرق مارت لح هسا ملال
 مل اعل وفل كاي وب ليو طيس وب تاس دس هروح روب نيب نلعن مج لهيس ل قاما اق
 لس ةروسإيث روس # يأ قاع الع راج هكدسس اهلج كرس فد اني لطم ضو روب أذ
 كفو يل آ/ ادق ىتيغعالب لب مالك تا كس تئيح لا كسب اندجاك/د اسكس مالك تج
 كساس نمد روس تريآ كيا رك ارأرإ «تساجالا حضاو ردا داع انور لعن ري
 رارقمبمالعيس هذ ع ان مبس هت هر يوتا سكس ورشا روسو 4 6

 « هنيسؤوت سترات ل بلك فوك يزعج ام حرض ر اوم لس سيلرشم دي وربلع
 ترث لل اماما لب انج ليوم لل تربأ كيارئاح اكياس لايخ التمويل ءالع
 هدح يرؤ دس لولد د ن فر شدو ليل ققحت مر اين لوين ادلع لت موحبس طرضس انو اعادت
 ٍشيدعد تاباكرإل لال تيد باوجامادلا لاق رلش ثيشرئياو ال م لاعت ل وقل انبوب
 -#,هلافنا د لام لإ اي لين لوم تل سس تاي ةادوسف وجت كيا لقنك (ماع

 ريياكتاب تيارنرب ودوم اب نيليعل | لاوعإ نلت زلط , باتكراجب امير هليك تالام لصف ع
 1 ش دس كدلك تب كاش طا ول اها ديدسدفا

0 - 12 3 



 .تبايلا
 ىوبالإدا يارب مو اكولحا لوريضتل اير ع

 نيفلاولا لعاوو زور هاظلا نع كوذرص يزاد به نللاًواوُم نموا ءاعمالاو تاذصلا
 دو هيد اماكحا اوباما لوقو نيرلكتملا فل طا ذهو تاينأل نمعم ملت

 للاب ريوس, ان دلي ليل كسرتءرط للشك, نس ثيدعز تأثرا تعا لذ د 0 لب - 0 20 ا ار ويس وع يع ل
 . عن اشيبأ يبس 00 نسل اينما فلاي 9 (ناجبب ل لع سف التخا ىايفأل ل نين انة هصرد ا ليان اس دلسرسيش ل اونذ مراروتباب -ا رتل 0 هدام رعب ضر نومه قر اشك حسن انو لوخسةييدحلا ىف اشوف لاق هربت بنسب
 نشكر أ يملك ع اسرلوروت اضازتعأ 2 نيفلاور ب تاياض جيرو ١ اناره سس زخاكر اش | را نفقا ومد يزن بسد ونل س امرك وانام ت يأ لت افصوءامسا هورك ا تيس مقر الن بح هي تياور ل درصااي سبل وقال ءانا وكري فلو ساي ل علم ثييداعا لد تخل تسل
 اس فل اوبر قو جر ترب ضجلا كت | ردتج ضر و !لرلاع اهناسا يقلل اسم مقدي

 اًضناادبرل تياتل انت /ملكر كاب كل وسلا ع مع نوح مأكل او عسا لبا برزم 3 هع
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 ركاز وعلا حرش رق : ويراريضتلا ضرثا
 ريك باي يددا الدكترخا تافلدوف منار ءاجديأ بسالك يدم اوفي عماد با#

 ملول عر نان امسي زكر سس فو ركع باب دا دد يل تك هنتم وب لقي( 0 رارفا لن ركل ب اه ناكل دبا ب عماترلادا تاك لكروا اهرك نايبرتإأ رت اكد هد لاهم لوركا هدأ «نضرفل ةلغس مل كباس سب
 ش ارم ريسف فول: « ب ضو اك ,ايفرصي ليث لكلاب تبان دادكتاكلسللاألا اي لولس
 ني را تضو صنف صاغ ليامرداهس نامل سرس, ةيصقم«لياروردا هاثتو تيا
 10 مش ترضي ملا نارتيرعز برلا ريك قرشا للالاو تبا بمكان ىلا علان دسار راخلف شد دهرسخب دبس تبارك سد ليما ورلا قرف رسما نإ ىلوق يرش لب مذب لشاس تغار سس ساروا عمان ريرقلا كات[ تمعسداقأ رع | 2 مداكا جايك ايبعتنا كك رسوب نك تعامباؤا باطل يكأنأ تحاسف تا
 سيقام قررا دبع تش يو تي نبا هسبي لي هك لارقا كس لقد ني اتردا باح بج رقبف اكدر شور الالب ورود اتسق ويفك كام يارا « بعت نادك رب نس, لسا نيو رز ساطي ريس, «ماطعزباج سليب نا ايظا

 سمو بلا قاب ذ_ يرجع بع يكترث يددمت قلد ا تاياور تايآب سانعة نرسم رانياعتبظظرب نا الج تب ولك ص از سان باطل قا ةيسا يس ؤ دل اورنج انا 5 0
 ليا / ح_اهكر لاو رييستل ني ذ مايرد كدت ءاكدإ( از روا ضررتتماردلا دو دبس
 نانلإ_يرر تي رب لش يرارلا رتل اعك كءا رد ا زاياد بال «زاج اكس نأ كايد لاما بس اهل ط يملا باكذ_كرماد ردا شر اوربا ذ ناسيا «لع نار لاذ اناذ سب لل دار هوم ورألا بيلارت قرود ا بارود «لاصؤ رمال ف ةائردا تساهل شور جيمز اذ. لا رالاؤلال.لثدارغلاماكف_كاد لاحول« باس .٠ قرش( سس ايدروزاردل دب طابتسا لسلام يق ذ_راهفء ميك شرت ةدكذاد نامت كد/ديس رو لذ ركررولتانهارتلا اهنفلقرداذلت مو طن تايأ او تافصو ماا
 4 ايلا ب ميك نورقلا يزعل ملك (لقعتا داشررا ءءذ_روسلاولا ردا لع

 تا يعم ل يمي ىولزغنبسي
201.7171 71095 .217 001722-11 



1 1 
 - "نم اوقّوفلو ىرخأإ ةيسرافلابو ةَّدم,ةيبرعلاب|

 بيريقذلل ْلْصَح لقوولعلا لاي ! وحتش وو بانطإل !وراصتخإال  ثيح
 >وابهلوسا رثكا ثكردأ و بس انم نولفلا 5نهنم لك ىقهقفولو شن
 - مجول باب الك ييقحلاو لالقتسالا نم ون ىل نسق اهبعورد نم ٌءحلاص
 وأ نادذ ىهل ال! ضيفلا سن نمطانملا فقل و بهلمل !ظداهتجالا بلي
 ٠ قدصلاربخلا نع ىنَتلأَس ناو ةىوكلمل ! نونذل ريغ ريسفنلا نونذ نم ءشالث
 ةلاسرلا ةرضح ورل ُثمْلوُأ كاامك>طساوالب مظعلا نارقلا يفت اذ
 البرنو ةيعكلا نه ليفتسُم (ذ 1 اكو خوتطلا ”عيتٌموه ىزل املسو يلع(ؤد) طق
 هس يطساوالب ىيطعل | ةولمعل اب رشاتم كلدكو ةطساو

 /  عوحّبجاوٌتّضوتسا ملائام + الرعش ِتبنملكفىل د ولو
 ةلاتيزل 6 نه ىف نف لكمة نالخ وأ ندرحّيك الأ نإ مزلي 0

  تهجرت بنا زنا لإ نحلم لل تبنم جانب «لررطاف كار ليفان لايثا
 رداابكأ اكرم ىيراف ليرد لارج امي اجبايكمدارا لب 0 7 اسمر اولا هدرا
 رئالركول قلما دريد دارك أدل زر لدا ررط سار د اهكرايتخلا قيرطار يت سيرا هتخا و لوط
 رابق/ لوتس اردرفك ناردا لضارتكا لسنا ل شرد اه لأو تربسانم ضان سنن /ارقنا
 هفاطامتلا هم برق رف بهنملا لداتيبادب كوب لسا, لازقتساد قت ش باب ردك ب مساك [ولح
 رمت له دج وب اطوترلا واسس وب ماقلا رمق قس لي دالك انما: كدا يار دا نفض دك منو
 مل اددااككم يمطر لصر أب تلارر ترن حررتي رود ل دمى للأسير طماد الباك كارلا
 كيم لارا ساب سبل هس لوا ري زير سهوا جزل اريفتسط يف ب ح راسب بس اسك
 كو و ل ليسا ل نارك جرب ومار ورش انكسر سبا نررتت ساطع كلن ل زإ نإ
 ١ رشف بورك لمار داس
 المسكر 211011011111112
 لس اابتماو بار ارواج اك يضلل ارق لفشبو | لارا موت هداك عريط رجب نير يفت

 نارا" بابلا سن ل ةوسااو لارلا لف | لا زبالل فلسا مدع

 . [00822-علأ 52217. ط1معوم04 01(060
1 



 مجالس اك راعين مام ملكات لهب ىرسد د « ليث حك د تيقوف جل درسد هو تطال لسلك سرك شمحب
 لري الاس يزهقذ_ىدذ «نامل ا شيش بتر بانكوك لس 1|ليريني 20 راغنإ
 قرا ليست سال رود ل تارت! نرشتم ب رك ليست ينعتأ 0

 ذم وم ةورااووكنيدلا بارغلففاوبارييسوا رزيق يرتا وراس ضدورتت تدربت باتكد دا رك
 وقل تياردو تيادر لاب زل آل جءايدركت بالفول صيف للاسف سا ع اكل راكم اشي ىريفل#ب
 ردا م« اع او ر هريس رت مارس دابقطا من ووصتاو لك تفلد بارك «تفالو تعاصن « ثييرع

 روزا ثلا ماج نرقلا نايم كىدفاوت تطير (,ينزعلام كولد بي ذيزعلا ريك اش ل ىراق
 عر ملوا قااطملا ءاضتقا سدرة هاو قم # ببلا لاا شمع الإ ببذل ا داتجلا نلوم

 هو ليل وصار كرم شن ذل فالك ا لن[ الرز مجلل_لس ضارب داني ىءاردا ريد اقري زكا
 1 دوكورجباكسا داما زرظو ا رلقماكأما ذي
 ميرزا د ازاله يشي مدي باب لكل يق تلو ل لقتسالا م ول ل نقف تدايعاكبحاص هاشم (هينشد

 2 ةياددا# تربت ب حاصانبرل اد( لايغيوكل وأو ضلت ل ورا يسعد كسلا رو
 3 11 «لالدتسإ توقظ قد ملت مسو ا بءامءاشل فلك ذب راسه ابوك م لقت

 ردا لايالا سس لرتمل قلبو ران تالا تنسانابتا ء قاض «بلقلاذصا ميسم الم
 1 4 ةملوق كلا امو راع

 قالاك تما لاك, عوربرسمب + رتب ف ارد تسلا لامي ابسا تلا
 روجر ايل شا نليل ؛ ترورتلريلغت سا ر[لءاما«تافصنلا ضتوبل مر الئ قارصم جم ف

 كَ ليال ايرث لن م لتمر نير نوب

 هس مو يلع شر لص ر ثلا لوسد سس ليم روما رشلثال ريلطرشلا لصنع عررفتسا
 ةيشددا مي دلع ثيل كس هد انئسا رومأإ نتا ,ليتوساكاو ضن اكان ت الغ

 ةكريع» د افركسا يرق تالغ كس عل نإ ليس ةهذط تراف ليصشا ميا:

 كا تإب سم لوز  ايككن ب نحن إب دب "ع لع قلانرج ارم نع ةدافتلا
 مهجر ع تورط لب ابسا لس ل تريم و تائالا لزب ةاصالا بهما
 بباذ ولو رخ لغ كري مور - لوو رك كت ةاسولا اضاع ببسلا ىلا
 ' لوللن ايس نأ لاو رث مس اب #٠ مشا را لبدالا بس اذم ا ه ذسبب ديلقتلاب
 10 يال دوا لا كلو لاو وكلا جما ... 2... اهم حرا ال

 ب ب 03 1 نعال م ا عاو ماس سا ستشمل

 100122-ع]1 221. 1056 01.0121



 مدح
 نسي ور يمل تعي قرعردا نورك زيي ناهمايابف ريلقتلا ىلا قديس تيموطتسا امن يوتلاو
 -4نالفل يم ا ريتا قبيسلف اكد مارست فات
 : قتلكيسرمترلل .٠ 2. قارون
 عايلراضردا كيلر وما بريلقلم_بتاب كلك يط طل له ك/ارم آد د تالف كس تعيفاكب آكب أب
 لو لافس لدي دل طاترتل كاس لع
 لق تيبن راج ذ_ ل ريطشلا لتر | بتل كا مو يطرطل ل يشلا لوسر ىتخ
 تينلر اك وقلرطي_ ودرج ,ةيرظدماينا يأ ٍ قرع تنلاو نير طلا تنفى قرنان نك
 : نورتاتيي_قثاك هديك روش نس سا ١ .مامشاو قرائبلاناررزاف تقفل تمجقللا

 ًانابانك ب مسا ل كاددا كدا ماا 3
 دعا هه زريق تييذعر والقاسم هاغبكم الدنا د يسار دي حت اداهئد شدا لمعلا
 اديك دامت سس نك نهج دك نا هخ تس را نبلاولى ضيق أل انا( ر//اظاصس تار احن
 هس دج رداكئيدااركتاييزجاورتسإ لب تاز بتاصالش كيج اه رار زرعسسر ومي قرش

 قب زبي صرظأكي ام هاش درلود كي اوتاكو تيرم ل كث لف لس تاكرمأاءاهقفءاايكيد
 ش تلال و هاشيزا ضر متحرك فيلمك رك قب تنسو بانت اناا قر الويس ج دال
 دب يكس ترابع سا كرك ويف رش, ربيت سال ىسو لكى قف

 لف يمال لتس ثلا لوم
 حما راكل ولمس يفلرفن_ملوريطلالصالا لوس وك تسال هني مت ؤركيمأ ذأ هيما
 نب لارتسمم ا ىرعاس كراج تسد يس ا ردا ايراعا 7 ايدو حست
 ب لوم ورك طساو الريد كي ! يآ ل
 مطساو الكي آكل م مك هام هداج لابيردا الدب بيض تدارناكن يف نجرب اص هان سد
 تاك ر بثإ رع كري درب كرايم طور بر وط امدح رب لضاوع يملأ وو ح موريطرتلا ل رى
 كل ةاهدك ل اءالا بألا ضب انس بناهاك كيرلا لم اتلاسر دوغ وكي !اقتوب
 . شطر فريد
 قاصر ضو داب لس يشسس ريل لس رض اذ رديشلا ايامور لاوس ل يليشلا لمتنا
 007 ء عدل ينك ل كيدناع باهابأكلا فب من لإ قدا

 م انيلايد

 '؛ -6 01200171



 حسو
 مرج اهل ىلع مالكلا قوس يِغْتَيل رهف الكب ةذ داحلا جرش لك لي نا بجيش 00 ش لسلام ند دادلا تن ايصوبصخخت ضيارعتللا ند نم لغم ى متي ارو ينقي ضلا نيب كريت ن وكي كضارا مدر ءالوه خدم كاشي لزناذ باَرمَكلاَو لح فمك اك نيقفانلل /9اذنر ىينمكملا ثلاجا اهِض رعي نداحتجتت نا نزال مشلا تيل الع لوزتلا يبسو ٍلوزنلا سدس ٌنايبريفتلا تك ةيورما اراخألا ةلمج نم ادي قاعتيايو ثيب لحل لمس ذل يريسفتلا بالا, ةيورملاراننأل !نارب ىف لصف 222722272222201

 ظو اي لسا ل مكارم كر در كلا سا لب لد تاي غب بنامب كت ايصوصتإ وام لش ترو ير ىو ابو ايتما بشل دا ورك ؤلد درك لاف لان تدخن أ نيرو ارم كن يشمل (ناقتلرف ساو شارت ردارمأ يبيك فانردا ناي اكن لما ادب ظداماسلا) يك لوا هس دب مسوو لوزن بسرد ١ع لوزن ببس نايس ل ىد/ويريست تلو رانأن لارج ع شمل يدك تاقئن كارد )هس قدم لع شيردملا رسخت شين اوك رانك نإ لص
 وول تاما متيم نيا قويا رق || وب لكقوؤلي ريا رب ءاطلا ياو دا[ وصال عس 1 الا اير كيل قوم ا واط لئرتسفملا ماليوزني نا رار معتاد افا ح تيلي اصح موصعلا رب مرتك مالا كأ يزرع نأ يجح_انا طج ا ظفل ن الغإ اكب بزنس ادد لَ بلا اقفل ث رمي مبازم ن الطب (ةةطرتبر__ +. اب, ناد[ الك قايسرب دا دن زعبل 201
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 لصور ند السما شنطلا نل :١ زريشلا نع كيسا
 وطساو ف نم ملكريطع رج ؛لساعورب نريد دي هتتسما



 راكب

 ل بيسسالللا ش
 غو سس

 .ةشؤاحلاب ملعل ىلا ؟ايتحا ريغ نماهم ومب ةينثلا عم بدي نإ لاننا لإ
 7 ّ م ل 0 1 و

 ٌءابَلُك كد لقو ببسلا صوصخمل ال طئفللا| مثول ٌركحلاو ل وزنلا ثبس م

 نيابيصقدوا ةيآلل ةبسانملار انرألاب ةطاحلال !بصقل ةخداسإا كلت نيرشملا
 تايبورضلا نهمشلا | نه كَذ سيلو ”مومحلا هيلع ق َدٌصامر
 20 ا ور
 «لدزببس 1 قرأ 2 ثراه | اسيل موكا سم لع تيبأ ئامدإ (نلع م قرضو

 ثيدامابسانماست يآءدا امل اعايكرلل ف. نير قس كيب رماد ربت ا مرو
 85 لادم نارا اك, نرصآلس أ ااا ةرارالذ_ركن ايب قارصم اك أ زر

 انتااكلوصا ,اهاع سي سا كيس رضي ع رايتعا كافل مك شن ل ئفدلا ملك لوقو رج تك
 نلت الأرب اميلي اللب ليكريتفا د ىم# باص واسس رايثعإ 10 ظالم 0-0 4

 ل افلارب تاي ساكو مل لس ا يبابسا للوزن لبس انال تقسم وكل تايآ الت انقاو

 ذلك تهب ةرطلاع عنك فريدا ليتك ميس نينا كاعل يآ الشراب كير بطرف تيل

 « كوم اقرت لهن وددا[اكيا يربي رك شوري باث: تبا للولاد
 اى بانك سس اركب يسم (ن عمدا نور الا هلم تي .ةرسبث نبا ترن لات
 بشناق عاب هرب سابعنما كنصي اجر قفل زان تيآي لشمس راب كر ست جاهكرر دق
 هداك 1 انكي ظفل لاري عيت ال تري[ س ا ذ_ لوبا السان (ًامهدايز تبناب لكل وزن
 ريش لن ل هيلع شلات ار سمرا أي اوسبم مل اونصآن يذلا , تيار سا
 مث /(تائفلاسا ذ_ياوهترد جدل الدتسارباس تر هلو لص « تيآد أ سس 2 لش

 دمك لراتلالوري تابع اج دلع ثيددم كي قاس 2 ايبا ترو ءاعاككإ و
 هل تأسس ل لايف نيا عير لس ل سيك رماد دس مديل ممبيملا نبا اتت لل رلرابتما اك

 نكس ا,ليسأ ايرغ ؟ماهايهب صاغ كاك | ليك ذاي رد تبند لم اهيااوعطقا قر سلا ف ققراشلاو
 ا ااا 111#1017101007

 وك لرفغ تويزح ليحمم
 كا تكل" كف
. . 3 
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 "مازن نولوقي اوناكامازيثك نحب اتلاد ةباعيعلا ناريقفلا سنع نفح لوو
 شراوحلا ضحل يكذو تالا ييلع ْتَد َّيّصاَِمٍبوصَن ذرع ناكرانكىاةيذلا
 (نييئارسإ ثْرَشأتوا ةصقلا تم ردت ءاوس اهدوهدب هيلا اهّفمشت ىقلا
 الناواهقجوا ةينؤلا دوبق عيمج ثبح وتسا اًيمالساوا اًيلجاحو) كلذ تاك
 ةدوعتملا نيصقللو ٌءاخلُم ملا! له ى داقجحلا نإ قيقا !! نه نئلكف
 ببس نم دتخاام لَك نم عزكم ةتكتلا  نهرظحتنا نمف ةعس كالانه

 قبل انش دام لالف تي ب ركياذس عرفا نيب اتررباعملِ هسادأ نقيل يدزالر خد ىو
 يا تياركجراندارللاكت انداو با العب ردا ريومأاك قا دعك تييأ فر وصفتك 3 0

 ضر وب ىرعو رار دف ماقال تبآ اىالساايالباهاي دم لأ ماض وب[ دقق و هاون سل انس هج
 كل 0 ض0 ذالك شم 28 ارا داوتجا لا ارش قلما 0 الار

 ,«رشنت رب عانس مولا كرز لوزن بابسلا نلود درر فكت لبي ضل معد
 راتب لق ليا ى موت لوم كلمت اي ببس لس لوا تءاكدلدلا ز/) قرروتلا صصخلو ير قام
 ش ل وورد ببس كا _اكداد كرري ابو تييفلرقاد لس ية اذسل
 - نيم رص ارد ءلوزن يماكل ال اكمت_اهليلردمن جنك تيل ف رفد تس ايات بسال لذ
 قول دار ليركر دا. لدين تانانمل ال مالا ل زو دزلا وأ لد إل ارك فو داافلا كل تيا
 لوق رورو باتا لبق لوفالسإ ل ترروص سارق سككس ل مترشددردا ايككايبببسأتررم

 نرتروثلو زنك شم فاش رك ايلت باقر كس لولا لذ راب متم لشمس كم ها يلروصق د ابتما
 درك تيادد هسة رباب تطال را ءانقازإ لس راب ذك تيفو طف و الف
 ناك ريبكيب جاما يراييرس باجاكتذبا]س اقتاداسك اذا ولت طابا كدد#

 امرك بار وزو (يع) لباق نايباك د اي ترج وقال او الوب لان تأ لس هكريدرت كتاب سا

 باج ووك مس نارا 520 ركرياور راو ةرباج و اماه ير ردت و اباهجطداوتسا لوق

 هيقدر دايك 00 لب رأردا ,عساهكتيلدد سلاف ميرا ادا كاي
 ب م ينط اقنار اكرم اهنا لباقلاد دا عتدانس ا الزاي اتب هذال اذ

 ىوكتكى لرفع نينح نم

 2 كك

 1001722-عاث 12117. 1025م 01-171



 يعاد نيتك كام ع م وول ا ل ا م ع

 نوشم! لخلف اهياصاب نعد ىحت نإيقلا وطن عقد ٍةصق لسع كلل ذ ةامج نهو
 اه وراك ينو ريسل املاع نعو ا ليظاوس ا ئب رابطك نم راصقلا ءاصقتسإ

 فمي ؟باوق» ظضيرعت يألف ناكامليصفت اًثميا انههر ام ايصوُحخ عرب
 اًاخ ناك امررسنملا ةفيظو نم مدرك ذ اًميَمَتُمةْطللاب ٌثدراعلا غلانه تعب
 | لشمو؟ قد م1 شاك يكد ا ليئاوسا نب ةييقب نكذ لثم بابل نه نم
 وادخل الام نلكترهف ؟رمحارما ناك عقل أ !تدهكل | باعيمإ باك ايم
 اقوالا ٍعِئديمَل لبق نم اًدهبق كل ذ لثم نو رعي منعا ىنٌةباهصلا تناك

 ورق يغض فيو ءاك الشماخ( ريس يتم منديل مت ءان ركن ارير ع وعد دب اصقتسا /و داش طير
 ر هحتت هارب, ةيررسرلاءالاو لوقا دديطسوا مالا ءانك بلك( تنصت «ركذ ل دسك

 رببالطارسا قارابخا نورس يع م را انا
 لي هدردا ملي كروم انا 21 1 11 تايموض لكس انوا قس |تكتراأو

 يزف نكن ايو كس درك تنال كرك ارباسا الاد ةنراجاكتاينرلوب لااله لل تي 1ث يراك
 اليك ايباك لسكس تس[ اوما هدا نر/لاعاك تس اكمل اسسا قب الشرب جيدا ف سك سرس بدوا
 بارت لايت اقوا عيت |: ابا رموك ل ونكىسا ارك راق لبي تافك رئاشنيل_روع | يوم ؟ نس ايق
 لش يار شاملا هدرا نفاس سي[ كريك داود ركل يرعب ذ/ تناكأرلؤا ىل وقر جي رشت
 هو كورقياظغل تاءالع ثزاتردا م( وليم شيرت و لطا دان كيك ترك ندر لإ قروض يلام
 ب ءتفلاط تلاقدم ملوث اله

 لك لست ماور ىرضدااكلير ةليطنل تياود كيأحتم ارانب ردت لا ناك ١ يلق

 نياق نوللا نسيتك ىلا كدر لما /لي تب يم اق اك ردرد لؤي ل ئاقماق
 شل ارب ادم اظفام ءاقاربجللي يمزج اق للدلالة
 مح لصاع هداك ثلا اوقادنت تبا كيد كسا نإ لسا امال لاوقا للدول رفد و

 ريت رورو نان ليل داري نان هللا اريل: جاما زاب لقا ذاتكل اهلؤ
 - رتل لكلا بسكر ف ضرع انتم » بنل كر متسالاة دل ل راكت ل

 ىراتإ نينعر

77585833-8/7572373785859580550111 



 _ميياز فلا ل ل سس
 ”عومسلا! صقل اذ ارد !بابلا اذه فل صال! ن ىلولاناتتكت اًضياانههظنتماو
 كي ونت ىضلارعتلا كل ذ نسرسفملا املك نم عمَج نفعت اهدرو لمع نعت الب
 تما نه نورك يف م,هالك ىف ئزجلا عمردرقتل اب للقدحلا لسع زيرتقملا هيتغتي امايتكو ودنرخأيملا لع بشيَذ ل |ةحاالا ةروصب ءنورُرقيذ ضارعتلا كل خل اًبسانملر نوُشرْمي
 سلظنلل ديف رَمسكرما !نهو نامزلا كلذ نب دَمقَنُمَنكَت مل رورتتلا بيلاسا نال كاذ

 نمو نانملاع خ2! ميو ىغبنيف ةحستم كانه لاَتيِيو ليت ةرثادو للاهت ءيذ ىلعلا ٠
 نكمو نورشملا اهي ئلتخإ ٌمضاوم نمر يثك 3 الميد اكخ كح ميكا نه طظزيح
 لثدا فك سابع نب !لوق لمع لَمْ نه ىلع ٌزيقفلاو ضاع نب سهتججلا نضجت منهي لع نشيتفت وهاغاو لوقب سيل نا ةباعسدلا تا يظانم نمريثكىف نشا ن١
 لعل اوه |مهيعالملا ىلر سابع نب | نحر وقت ىلا لب جيسملا ٍةينْكُو الع ةيألا لمجم موس هيف يبلو يسمل | بوجو ىلا ب اهلي سيل هن ا كيقفلا همك ى نر اذ(لضلا الا اولا رهن بمسل !ال) ثلا باتكى نجا الر « ناس 1مل وير وركس اذ كي اوسلو ه ةيا ف امهنع
 ش رمحلا رايه عرك لي يجو ّى ابوي الاهتحن نورهخُي دلال ا كلانه نوررتيمهنكتو
 رواخم ةقيقحادغ للكل نمو نوكذسي كلَ ئاو نضراعنلا اذه ىف ٌقيبطنلا
 هاشاحرت ةادءاح هل اًيهذم يو دُحِيو سابع نبا لوق هّمظُي نلسلا

 سس سس مب ل ا ل صممي عسا سيسع
 كراش 2 انباوشببر/ يأ ما تكا 70070 21 هب فرت ٍّس ميج اتسرلا ايمو نركلقلا يلا وملوك ترافق د كيس اب لس لم مكري لوا لس ينل ركاترطغتك ود لاري
 جربتي وامس عرق ريان سا كويلو ةيس درب يردك يار دا جس لابووبتش قامدس [زبايمرقلل انوا لليل [تاقداابلر دا مس [ايدكمهابتا نيرا لجيل ررمرسقت كس لايت

0 
 7 20/1 تكمل ذم تيا نايم ردت لوكر لورق ريب دبت(زج تور شلل سري كلا درك عدوك راههت اركان ردا «اهتالتاط سيرسل لدتا م اةلسركل صيف ل تاءاق*نلا تعتب هد رك دداي ا | 2
 ه ل كك قر اند#د مس ضارب امرأ علك: 7 اكل ورب سرت (نك

 ( لطيور ىابر
001111111100 
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 ال11 راند» ىف ثلخ> سيو ل اوم !ىنب نع ”لقنلا نا ةِاشلا ةدلعملا
 دل تنل ١ بكترش النا ةلوالا تارمأ مزلذةررقمأ# عاق“ دوب يكف الو باتكلإ له
 الشم نارقلا ضلرعتل ذايب ولسو يلع شدا ص انيبن ةدسىف دحُم ١ !ب اتكلا له نع
 'باٌدأ 2 نسج مهي يك ادغ اميل [ نفس ادكنمْلَ لاحت ملوقل نٍحّيؤام نيح
 ةحاحأ ىاذييلع# لخاوملاو ىلثداءاش نإ كلرت ٌةصقوهو ةيوبنلا ةدسلا ف ؟ل م
 ىكيلفورووطلا ردهبر انتي ىرورغلا دا ىلاثلاًؤمالاو د راجل ارذمص سد يكد ىلإ
 لصعل ضيرعتلا ءاضتتاردقب الا 'ملكلا عقيب الئريسفتل انزع اظومام ثاناذ

 يي دايزلا نعناسللا تفكّبِلَو ناد شلا ةداهنب قيما .
 20 ااا

 هيوم تك ا نركشل اما انلا بر تف قو يتق ( طداتتف توارد شاسع سو
 ! ديجإت + نايز ناسا كرذاب ءنلورافلء نر نلي ءانرك يدل ابدت
 ماك علام كالا و مارا كداب البوس لي ركل تفكر اياد اجل ارسال ي_ سدت ارد
 رم باراك فلس بانك الري لأ ال (نال لب دد لابرول حر هدرة داق ء بيزيد را نيرق)
 ردا ركاهيس اخناهق_ مايد ءد راب لوق موا دونما ييكرشلا ماكل ران وبن تي ررص كبت تساهيل
 لرتركرطلا ءاقنا شهي دووم لاك ول ثيبرم بتل اك ءءادب روج هرج رو يأ ري تذكر سا (يرلا»
 ىعرداشر !قرورشل ود «لرلذ كم دراررف ”صقرم_تر وز لور صقار وزياد ل ارداذسا
 . تدان اركاب 2 اهانرب قر دق نير نتا مكر دا كابير ذاظومب يرسل ول اه جس اندر رقع
 يرش بج اهانكو وكن باس تاي هدايا سا ردا كح دب نلوصت كساس
 سا دردا كاش ن ره تتيضزف نرسابكن با تزعل تس يهد جس انكي دطمالرس | تر( ص يقل ذ
 د/لاكشا كيا و ف لاير رن روبن ود كيوت كلارك عن ركلومجرب رت نار وك يآ لبس
 شد ركويتخا ءار وسو[ يروق ساري سز مدعي كيرلا لافتا كيد لا كارب
 را رايسزاكتار# ل وق سيك يارد فلسا هراتنكر ارب ت يفق او ع هردارر/ب نلنرت#

 ب الكد شاه -متس اًييد

 لالا يملا ىف لاننا بايلا نم ثلاثا لصخلا نصل نما زب لع [لكل ا( دق هل
0 

 100822-ءاأ طروتررن ط]ن وعدم 01231



 تيس دتس

 اربع فاو لى ريب ليا بل نريد داماك د ياثر كل ٠ ربك ًاقئاس اعاد أل انين لكل
 ريانا درك: يامفاشر اذ بأ ءاهقدرارنولبب كياكارجر ..اهاقاأ لسد ريع لال وبلا لا بقفريتش
 .” يو ىو ثيددص بج ءج_ايكر ايتن كاريس تأ. اكول اووكريسرداروعسلا وارسم .....ءانزب ا ديرب دج اتناك اح بورق تيل مك ر يتلا لاف او با

 درك لاو ايفر درر ريب كبل هزت _ لادترثلا ل كس واكل بس هي مصالف اكل
 خيا ردا اشم ترب امتنا (اناكل تاك ديلي لل مهم تيزم لم يايا يي بيم كي اكن ات
 كسر لوا ولان ايس سرت اوما رفا ذم ل راي لحس لاس رك رس يب
 (1نار واهل هس در كورس ننطلق د هلابك كتررء سا لقا قصي تب : ها نإ نيوإ
 ان مسمر ولوو ردا قلب سنافي ذك هدا تا كرئاب لاننا هدام هرمكأ ١ ,س بورك
 وكاس لم يصايدو اس. رغا كس نافيا رم يب[ ل د( متدرج لذ تمد ويب تفس نا
 لاك دش اسس سم فينيدل ا ةررفز سا ردا ار لوم راكشم ساي ناهي ترضت لبعد رد|ايل لكن لحب
 قاد ليكرو ا تاوارشر رقستضاماك ريما رزخلاولو الي ض تري ا ور سا يافا و كلاب فريد ازلاركر
 كدا امته طا دايس مما لانس تايددىمال بتسوي لام الاغا عسا تبن
 , و هايم قل تاياود اذا ثدشكك
 تاما (ًقعرسا ل يرسم ريو ماو ىلإ ناو سرج كا نيرسطملا نيمار (ةماملا نما درمرب نمار
 .٠ يما رثلا رار نت يداهلرل ذ(راثآ ترب سس قدس. .مرثكإ و نلسلا نم حاب نأ ةرمك اان اني
 امرك زب س سري وي زج ميرال اباد دان ..انباسسك كل الت نيزقو ةريدش قرا اينع تكل زشلا تاغ نلا ردا لو ذو ع تايليئارسا رف و تايليئارسالا نأ ةاقلّ ارلكدا
 ش ب ط ايكاقلارإ ثدالت ترض لامير ةواالتسلاررج لص نبط رمش "ريق
 دب( نار قل صلب, شل م صر لب الاد ءادبلاؤ
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 يق مظحلا نا ىقلا ىف يكنُم تام ) ىو اهنع سفن الذ عيان ىلا ةفيطل نكن انببهو
 « نومك ل ام ٌرمكَعأ لإ «ىلاذن لاتامكليصفتللاب حنموم فد ليامججلام عموم ىف
 هر نومك نكون لهم اَموَلَحأو ضْرملاَو تول يطلع ةذبار»لاقوش
 ريسقت ليصفتلا نم ركدُي نإ نكمف ليصفتل نم عولب ثىكف ثم لتتم لولا ىلوقملا
 ان ديس ٌهصقٌحِدرم قوس ىف ىو ٌدلشمروسفتلا ىلارل امجنالا نم ٌلكتنُمو لامجالا
 ى اكو ةَنْح سو ساكن يأ لَكِومِلو هالابج) مالسا اوؤواصلا| ءيلعو انيبن لع ذسيع
 ليوم اءؤج ىلإ ال امسوو » ةليصفت نارمعل | ةروس ىو ه اَكيِضْفْم انشأ ناك
 يرادب لوقلا كنتو ةيليصنلا ير اب ولوقلا « نه ىفف ةيالا يد طريح مَ
 ريب لظارس١ ب ىلا لو سرو هيألا ندمّن | ٌفيِعضلا بعلا طبنتسا مذ سف ةيلاجا
 نو نحر قلعت سيل ةراشبلازكح قةلناد هكا نهو ركتتج لق إب
 ْ اذا مه لاق ليش ارسىنم ىلا لات لدا هعحب ارلذ لات ثيح لطويسلا هيلاماشا

 رلعا ثلاو .رككتجدت كابوكيم ١شدال وسر را
 د1 م ب رم وو سس بسسس يووم حسم م -4

 كلب (اقماك ير يووروا بس امان دم ليلا فدع سا رك طل تارت األ 1
 1 ماب لعبد :«ايايرلاطرا سي سكر باتا ا
 ا انابردالن يزردا كرون يلدا ناب ب ون ضرولكذ_ سادت
 لقباس لاباس ليش سبايكر ار ليست روك لوف لاركو لومي لب يد
 شلي سدر عروس لوكس لت رق.( لاجمل
 رمق اكيجسروا نو رلاؤ ياما رمز الاشن لل كيل رلو شت ابيك سردها ءاليءلاجاقاك
 كيابلوم ايل مل قيب نط لبس قررا هسرلروا هدهد دلال تنام ا ةر وسد ا.« اكيد
 <« تراثبا) اجا روقمو روا عب تردي لمصر وكرم 1و اءس نرفاك ب دس ءابقتلل_ لاش لاي
 لاو ذي د تراشبل ندرطا ل رس يرجو هيكل اننا يك تيأس فيعط ٌةرنب لاك ١
 مال يب لسن قلبا تهد زك ىلع ىل ذك ثداشب نوصطل متي لاب ب دابا نال رئايآ اكتب
 لكي © ناكوث نر ير قير[ ذه شله ترك جسام دل ركمراطا تلك سا ظلم
 "لءابهس رابق لد ان كداب ل را ادب اههيايرشلا لذ

 زلعا تاو

200747 5601 



 يركب -اهكاذ_ءالع د نارية كسر ين رد م ننام لاا تان دوه جي
 سطل رع (سا كش العائن ارت نال نار تطبير ل ب اهل سك هدا ريض ليلا
 هيد لد نئايير بر رطر متت ل ياو تجدد قدركم يق لاا ارو هاه دج لابد رق
 تس( ب سل, نوه لاب لج رولر دق جسور روس ع لمص كس ارب اقم
 لس لصقل دقوارما ستيك يدع للسما ليسأل نع لش اهب كيلي باي لاعالا
 رولا لس حيطرذ ةردس سكاس ك 0 برمز ملتزم هايل
 ودا ( كيتو لياولاشا هرقل لا[ يج لج ددثب_ن كردا ذم نايا ادخن /ل دفا ذوو « جس دي

110 111111100111111 
 0 5 ( كر انت هسد ي ند نك الو 1 دلاشإ هرئاب

 وهرطلا ارامي يسايلا نيزك باتللا كيلا لأنا ءعسر اش اك لاقت قر نيزك م دارتن- باب س هدي: ركل توفت رف وليش لنا! لوس ظلية نأ اهلا ران ثيدع كيل _رك شالت كايرو نا رد شتا كك ش
 فاعف ترين ارق هد ريشماب مكر ود ناكل اوقا كرك ءاجص ستايل تنلا
 لس لال دلو ردااشاكورب نم كلاود رض ران تقدس كارل قط ل وفالك
 -_ 700 نر ادادتسا ورظن وتر بوو يوصل قرا هت ثقتنا تاذص اصلن
 تح دار ذل نا لولا يأ ثابتنبا لوقا رجس ذر سايل نأ ل احضان م ةر وسل جري نايم او نلمس تود جس ايل هبتسا كان رتل بعارو اش لا دمع طيس اعل أس
 ايفو با يمس ذل ل ترة درتانلا ماك ترتاكى ب يكل الدتسا ربما ردقاكت 1
 تس هنت روصو لايك يبت دوت ل درفر ضمور اور ا ديب تودي كسل رقد د زلسلا ريل
 حراما ارب دوتد كاسم دا كل تادف ديك 0 الن مالسلا يلع يشن

 نط اهتنتنو ل شن لاك با تردق د يداك م رزنك ب سب خاو شروف و راه لش لادم 1
 هس ناءاساكت دقتد كر 2 اند

 .ةيكنتنف جر تلا طاببتس ال هجردال نئنيحغ

 يركن نعرف

' - 007 7025001-71 



 رغم

 ةيألا قال نصفتلاوإ بم ىعلا زيت دعك ابب و بي غلا رش كلل ذ 9لمج- عمو
 و لقحلل وح اضل انجهف اهيدوه +قلمج ءازجام ظلال عبس انسيلعلاواهقاسو
 يزل لوقعلاو يش نامل بررعلا دخل ىف مت ةدحاولا ٌةراكلا نال ثالتخالل ةدكس
 هل اوقا تنعلتخا | ذهل د قحااللاو قلاسلا آبسم انمل ِنلَفَتلاو برعلا لامعتسا مّن ىف
 نا ٍفِصُملا رشد سيف السم َكنَس لكو ابل | ! نهى نيدلأتل ارب معمل
 و لوجو! ىوق | ةفرعم قو َوُم يبرعلا لاجتسا ىف يكرم بيرنعلا ٌعرشم ني
 مط!دعب لحتاو لوا نئقجولا يع! رلحيل ىرخأ قدثاللاو ٍقلباشا ٍةّسانمو اهحبحر !

 ياعمألا ضيختتو لامعتسالا دراوُم مُبَككَو تام دتملا

 قاسم بولس ايس. نهج فم بقسو شنان راد ماب وكرار اني اك( لنك بيع
 ٌرامنلوت زد دن هاد لتس, لقكاكب لوقك 00 « شم

 ديجرت دل 0 مرر اون رب ركل ووبضطخ 1 ا مت ار

 اتاك الظفر دا لدا تالا رججج لضعف اديلس باج وكس ترجم دي كر تيم
 تاي نئالو قاسروا عسل براز تساو اء ماقلت ىمق زكري ايزل لي كو
 ارت دع ضلا ردا ةكع رج نلتغمايلاوقآ كني راهصسس مدا ليتل ل فا ل
 ملا اري برات ليا جب: ركرو لاو واجهه دك بيسر رس يافع اكرابتفا هارد
 0 مد اوم ولعلي تبسان راسل ذدب ار دال تردخئلل م
 رج ز_راريراووحلر انآ دا ل ل هتسادر وهي 8 ارقج لد لد 1 توباقوك
 هيرو ترعذ_ قبول قرون لاووق ريك /ولعملس ناار يئارخؤلا بير عرش مل وقلم

 . سا لاقؤلر وف قابسو قايم تيأي جس دبات لج تضارا اكل جبس دانا

 ” لاخلا بيرتس سار واومكب لاعمال نارثلمربتارغاوسمتاو ناؤرقلااور ع هجعابكت يا در اوفس
 للا رمال« ديبالا شمر وكر نلت عر وضم سا ذ_ سايراشبإس كسك د رش
 سس سس م يم

 ملكك ءد الاتسا ردك ازاي افلا ضنا ندر ءارتاو هولا كدقا نرمي, زيي جرا 0
 نورس ما تبمانمرد تساقزراد قرف اوو

 يرن نيمو
008734-61189128173-.91095001-73 



 7 س44
 عطلا ظِلغسِسَعََمل ١ لغألا هلل خت الام بابلاا نه قيقفلا طبنكسإ ذو
 للا «فذأل يئن ذل | + م وهفم مبا يوي لثل يحا و ريكح ىف نييَتتتال] كارتشا ولحقل امره ايات ىعم لع هكدمك« 'لشقل ١ ني قماستول ١ ٌركملَع بيك السم
 افتلالا قدام م عجصتت كرامعجوت بكت رش الو خضلا ين وم
 ع ,قدللا طخ
 قباريتقت لوكس سم ثنو لك, وندت خت اذ الاوفركقور وار قسمت يريد تلا زن ىلا
 زر دجرت ب انرولند تسأل ون لمت قول ء تدقشم فوم ثوم نأ
 ركاب يكل رن دع كرش دد لن ليردارب قش حف جل ذ_ شوكلت ف لئاعتلا ليات 205220110000 انردايث انا بزي نطل اكل كتابا س_ لسير سا ارق
 طقاسس لايف دار# ررانرلد بارا اكتارويرتى ما ردادإ اتكاكن تقشم م يخماك م (ئذلاب كالا«
 ! 2 شك: سي الام

 هلي اخ يدع ل /ةذك نيتواش تررططنمزلايلارثلا رجب لا يع رتكوأت
 نارترب ملف ؛ولاو ناب ا ء هس دشدا اكلات تح | حافلا سسآ نؤلاربأي ءلاهآدلا لاق
 ردا ضل ريكس ظفر ول داز آل دبس رازآس روم عملا يشل وف لا قست
 لوا دل برك لرب لد ان ي»» تدوكل ربل ت روك ايمأت ندا لق تلزن الا هاللي ّئي الا
 سا يس ادق لرش زاب رن لليأس لع نب تباب كا | لتس فل الإ نيف نرسشسم بيوع برحلا
 مرابط نرفاوتالا طراد وأول نيرتا نرتب ٌتكتمقنلن شالا للاخ نرسل رم عصو الا
 ارو لو ررل_رب كت رولر اواو آرب كس لخ سار رك اننا قنالاي رلزلا هربا را
 ماد نسي[: ظريف طود ل هك ار سل ضرصتن عا مثار شسلا وكلا نسم

 ولقلؤ خس يئايتما كلاعب تاذم سن يلوتخس كل زري ,
 30011 اا وا اا 5 ا ا ل ع
 نقلا تاور تيل اكل اهفما بغار وا نيترو 0[ ىزيزكر ردا , ومكو يرد كبارا
 دهني 'نيرتل ريفم

 المارد جر اتم اكتذل مالا درك فلات قم كن آر ئارفل ع سن | دبل ةوانبو ىل دق
 انيق اسيك لا ذر ايلع ل ا.لس | كو د دع تروم 12 اهدا 6 ورتروالافاو
 2 جس اكرورظولاطم اكول انك هش كل. كم لاوف) و ءاسا نيت يكس دم زعم نوب كل تنام درك

 بو, نابل رزاق ملك دك هديب / بيبزيتلا ,لاكربنا 3 رفللا أ ماعلا 0 قريبس را سي

 001722-ع/110121] -501--731



 | اش

 بورتو ندد ارلاباي نير اكس ارد اروح ليج شكيت لاثا 3 دا يروا راورغصلاو لاب
 تركي تررول// باس رايتعا اكمسيسلكن اظمرد ا مان «ر تلك اقم ا و ىاسالا بتنا
 اياك رار تيد كل وفرك ل ىسا جسرا ريك تايد تناك لل ةارما لك قايم جرم, لك
 رماني ددانآل ياا« لوب فل كلوت امواتنا ل
 (ئكر يإرب تحس اص, يلوم لنفس رسو د مال ضرعقنا خس يعل( اهل علا درك اير
 ا كاربت 00
 دب هك اهون تليطرب يرو درك سو! ساباهكد رتل داكم ل تخل الخ ال لص بسرمب لن
 اساسا يف تنس رب ىرورضأي سالك كاقرفاكلاب لتالا لس | نا رتنسلا تيا مم
 دريل الضرا زارواد_دي كراك ابيل تت ىف قنراب لتقيرللا بعلب لحال الرحلا
 شلال كوكل دي ترو رم تلبايكلشنوا فو تراي دوبل لقت هر شلال
 ردات اكل تل ىروبتل_ريكقزنايذ_(وردهط مس كرطرشلا دج ثلا لوسر بانك

 دطمدلوتانك ماكس نا رم طخ سا كن آ . ماغي رازلا لتس نار ل ايئاا
 هيتيلتوما_ريد ترك ليي سس انك

 هر نيم زنا تضر ا روق جرعات لش تري ا كيد زنك لرسوم | روت 1, قحط لق
 فزنا نا « عم اقتل ردا فيطن تيان هدر سصوتج ل تيس ا ذ_ ةيفواش اكان تاق ذا لامر لق نرايقنلا سس حروصسا ,يييلركرابخ يدويا رابتابوك ومات . عر تلونقم
 قاس ا لتقل نيلوتخ شم حر لترا ىربا ب لي تاما يرد تيبر دوق لس صاعق
 الر وا تلم لش رايس نالرتقمل ياي ليفي وع دب اقتل تيآت ددحاللا ءليتتيلر
 وك شرب تنؤضوا رك. اقزف اكداذا ضايج ةييروب دلوع اري ايزل ساد رابعا اك
 لاه, ري رثشصانت اهوا نشعلا درعا ع ررفي_رودررث كارم اكمذ ارد ا - رابعا
 ارباب سف در لهل دب ءافمتسبآ ل باك ءئابتمااكتاودردا تقارش اهرب اك ربا
 تاما ري تايد د دا هس بيطار ب ضووق هس. (ريب ريكس حد هيلاري فلج نا 07 نسا
 2 سيب ارب لد ترو اله (جبفماكاسا ب ريابكس قناه سرد لنا ردا (هلعازف الل
 0 نإ (ووداريشامد بهن وياكت ماج لي[ ل يت اما ردا اكرالع ماا دش تايد
 رتل روزا يسدد لى بسكر يدأ 1 تيا بارما نديلشس هلو
 ري كمر لابد لاددب ازد .ريسفل ساروا ك ايباكم صاصقلا/ لك رتل هزل ركل
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 : اداهذل
 ٍدَّبَملا تايب ىف ىوق اوريضنلا ىب دصقب بأ و1 ئاوهو ٠ ونجم وتحَو '«نيربح يالا ل ةعناو ىاعت ملوش وجل مج لزال ىا «ركلا لول مراد نم باتل لأ ايم اوك نضل رح ِوااَره »ًالغمو هوجَحْلاَو سالت يقوم يه *ىلاعت لاقف يحل رمت صير هت ها نع كنولُكسي ىعم قع هامح دره نع كيوي دامو 2

 :مهجل -:اصا ةنم« انركع او شح (ض, نروطح مش ةنيدم ادم ءراشلدنج عيرونج.راد عكرايد «تاقيم م تيفاوعه « تيرنر هه عكر« رتام لله ل
 0 يوت د (ىرلا ل نارحا ناارمروا ليم لاوستدابز هتاريكرصت يرض يني اللص ساي ناريس ةك ردا , لا ورك سس لور سرجشيوا*يراشر 6 لادت تك هسا" كر اتز ب دعي لووك د لد رلابب انك رعت جرككأ ارو لاك دسم بست” ردا« طار كس يروا طسو سلوك لي هررقاتساقدا هوي” ايارفلستسباب لا رماية اوم ْ خلو ىنحيكررلا نلوم فس لين جايك ومجال درن اس لاح لي ير سبب يرد
 1 ٍ 0 سب كسلا نباطمب بارتي سس ايي 6 ه اسال تداوم ب بارجاكس تاهت ايكأي كتبنا عرس لارس وشي لرب لول
 ردا سايرس اريروا  اهجاراب كسر كس ترو تن رصرك ترركروا كسري كمالغ نرصو'مالغ رك. قاتلا جعب_انركل كت ياي اكاىرب ارب سير كم فحم انك ياو ضاعت دا وق ركل سوك م الفدا افرك بدوا بر تبسم تيياند قاييارب لب تيديضو تير ( مدنص زفير سس فار كس ف ماغل تربزاكيل ل ين يتيم 1 ئراهصنو درب يعير سو دركي ليم ني تنالضر ول كس نر ترطب وب هدر شرس ,رر والك دك تيم .كس شحال الدو نلاركرا اهتم ب ايان كن ل بكر طم ليل 10 خذ هتلر وا ناكمربر يبى لبد كرب لب لكس بلط' قتال ارنب كل دالك مل
 داو ومضت موتك« سضنلب سقنلإ نإ » تي مو عبس مووؤ مطرح: كت اواسم لق رلؤ د تيت سارعت تيكا خ اعبس روض تس نزلي ضن لا * ىرار لق تيا ب كايكردا اي ركد كنب لسد رحلا اييرماجسالا انما ذ نوكرل نبا تس فالف كلاما
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 : ريمي

 ٌْ 0 .رتألا ناتشك ماقملا اذه ماسي كا قبو وسنوات ٌناوب لذ ةلمحج نمو
 | وهو نيويلوصالا هيلع ملطضااًمريغ طسع حسنا نولمعتسياوناك نيا ناو ًدراحصلا

 ْ فاصوإلا ٍضعب دل ازا مهدنع شل ىنعيف" ل الا ره ىذا ىوغللا ىنحملا نه يرق ا
 | ىتعملا نع مالكلا ٍنِيرص اهاو لمعلا ده اتا اما عرخأتم ثرإب ةمدقتملا يلا نه
 نيب قر نايبوا ماع صسصخت الذكر مويقلا نم ديك محق نايباماوردانتملا
 لانه لقعلاو وسو كابل اذهو ثاذديشااهوب ارهاظ هيلع نساقثرك ذلاو صوصنللا
 ْ ٌيتاثلاو دامسمخ ىلا جؤووشملا قنايألا ودع الص اذهلو لام فالتخالو ةالوج
 1ْ عاج نولحج بامر ةككو زيادة ؤرعم ثايب 3 لص دلا ىحالاطصالا ىنعحاب عشانا
 | نم ةيثكث لذ كيراو مبنربوقيف خسنلا مهالع واه علوروممجبقاذتا و١ علاصلا ٍنلسلا
 .زاف 2لمجلايومامجالا يلع َهصايريعتإلا دلع مم دصامن ب نا نكميو ماهقفلإل
 ةبوعص مالكلا قمعملا ؛ لوصرلا ذو ارينك رعى زيشنلا نع دبا اثألا* ع
 ليسَ ”ناحصلا ةرظانك ضيا اود ماسقالا هاله نع ةجراف ءابشا نيئدحفلو
 دو ميلعرذلا طرح ةوالترا ريالا هةهركدب مهيشمتوا ةيألا «الهب واب مدس الاو
 قارطوا ىنعلا لصر ىق ٌديألا نف اون ٍثيدحةياوروا داهشتسالا ٍقارطب ةيألا هذي

 رجباحصلا وا ملسو ءيلع ملدا طص رزلاع لكقللاب اظفلتلا

 ٍ 57 لغو ناشر كبيلا فاضمو نائم لكم زالمو درك م ايما هانا ربت رح اناا
 0 لات
 أ ركع ,انروعكن الو, تسدارم نارب كرما دق نص لامر ( [راييعم) * لع وول مرسلا حلم جسار
 11 كو تم ا قلل يكل قم يق لق حل رو ىراوشد ةيرعص ,(لارإ م « رفحا ار رنم ءاذاب تب قش عير ظفل هان َ 27 شل لامار ان لدم رجس 23 2 ظنك لاج ان
 ا ماتا نإيواررابتمارذ ىلارو ايثملا نحب نك لكلا ف دوا لم ةرمرامبنال ارامهازلب ولا محرما هلس
 وحبا م دك دا رغلاو هيك نس نع لن األ ع ناذ ءاذل الام | نر" كزيخاوز يباب نو با اقرا نايا ميري دادول نق
 _نرغ مرر را ىلا

2-611121:[0, 



 مدرس .

 تار نيفلائتروا راهسي لوا سينما ةساجرب مولعم ةكود لابيدوا عبس غروضو ان ناري لم
 رلازا قتلوه وفل كج رك يب ديب هسود موالع ل ةرالطسا ا ل ريلوعلا لارتس اك 4

 ريلومرلازا اعف ارصوا ضن تيا كيبل اري كيدز نا ىق*“ ادا ريل بر
 باج روابي غ سرد ارّبم خايب سرجو 1 لم جرراشلا هو كلبا ماعس تيك
 رب وبرز كلسرامإلا كرما سا ار ماع صيصختاي نايب كسررئاز ريق ىلا تارغنا كمال
 أ تمرد زنود كبسايكايلر رو سايترباظري تارت دثرما ان ردا ديرو
 لسسود رس ىد اهب فيرس ياي دارت اى مضومش راي فس تيارطص نأ كسك هتبس شائف ى رول وكف التخا ردا لم فالرجل لس تبس باب ةييسو كيا ب ءرظد كسا
 572 هرم زابرف اكتر أي[ لو زن رك يبس هي لصما ل نايب كس تي قالطسا كبس تكي
 شاوي لاق سس سا كيك ان تسمالع رك ق فنا كس رافع الجار وعاص سلس لب
 قادصم تي ٍئارصم كبس نك كلا اين حلل, بكر كس تاب نسا واهفف حس تم
 ا .روا أيما رجرو تياف لس 5 ززموج سين لأ كسر اثا نا لصانأ ا ءرمب هرالع كس يابا

 | هوالع ل مانا نا ساب سيرك هس كرارشد تل كيبل عددا قرأ مالك
 ْ ا ا اه ا

 ا م يلوا ترضخ اي ليثم ونا سيكو كس تيب ضاغ ىلا داهزتس ستيك ضان

 ا قنحب لص لس تيارج تياور اك يدع ىلا ى.ي نزف توالتكت يأاى دارس رولعبال
 ١ اني مرسلا ناني مارك ياحما سلس. ططرسم لتر زغخ ارب لط هو اكاغفلتايرببم نأ ارمني
 : ميول تفر, لراس

 ا
 ١ 0

0 

 لاكاكب لوق ا/دمتجميرضم ىو هكا كرب تاو مزن لسا كرد يم لوب اكل ور داع اك
 ١0202 تب (ناتئارج نال نور نا ترر# حي ركئالام ل حك



 نازي ظل ليل باجل طنخس اكن تلاقي يروا يسكت
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 طك ناد. .هايإ الا مهفو ريما اعركتك يت نار
 « يلف سد قابرلاب ءافخور و ئاكساناس و دافنماو حولا 3 ميرتبت ارو ىلع ني
 /تو: الي اف دي سهو سرد للا كس وازيير ل عرضوفل مك ترب رين صا | العا

 نئاروادب اكل ةليرئاف سناك م اللرواوب رعت لعكاو ةدافالا لل لجل م الز نيس

 7 - وج لاتتاالاتردا كارب رنا ىسم
 ديئافو سررت نينا ليت بسهوربدعا ١ تشاار,ءالشلا ررّشلارعا ريف مرعإ التو ||
 ةيمازلاو تنومئاكمككوتاي لب سار كلج هلا تاييسملا نم امك, لو انني ماع ناو ملا |
 رب لات يب وطب, ل رمش نيو كو ذا رنجت نوملسملا و ساضلا لثخ الرب و | المح ا

 | 1 ا ةراشسالا داما و لاورلا و مرقلاو |
 توكل واربب ماهر لص اكتا و ماع تصون فرضوملاو اهيلص تما زا

 4 ايل طيرصقن ل سافر لب م كات مالكلا يكلم او سجل ب تم ْ
 | ءاج تير اماجم زال بلطموو تس توم سار واج لب لل انبام تسزل ناو ةرئافلا |

 لص إو لضلا ىلا عيناي لشضنما هذ || ٠

 ,نراوسزاهو لمت ويح
 لامس طيس غنم مالكلا رم | هرم |

/ 

 هكساظفلىلاعسم يسوت شاع مالك عس هدو دعبل
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 # نار د قرا مالمو ريف ظفلا
 ان طيار نع تيوكسملا لاو ملكا
 امن ل“ ش رفا للا
 - رطب ن سل 0 0 ' تأ

 طمارب ارمي نارك د راعتالاد ,«قرالا
 وا ًالتغو ا كراع يف مدر

 55 رو فشلا ل ل لجل ةمزلم
 وادا ناركر املا و ٠ جراما ىلع
 تارابتعالاو ارب تاراهجب نوكيووممتم ١
 راقت باطلا ابا تن بساتا
 ملف م اوربت ال لرمازل لس انما
 اشو نمر تلا) سانلاراهتل
 2 ١ مدع للتالي
 ةرومضل نايبالو لاوس مامر
 -- ما ةاندايالو نابزالا ىلا ةرراتتلا
 ريالا رنا ارلا رابتر و
 لاما تلال ناس لاما
 بل ضئانتلاب رب 0
 نوم الا لي ا, الاماماو
 07 الف احمل ملكي

 و ا
 كك ا خرا د دا
 .ماةياناك لكو بانوز نزلا لل
 ) | ارمقرلاب ناو

 قر زو كل كالا يك وو طيري قتل دكار

 مف

 ردا مالك يي نيس ل سلب كل ردا
 لل قياسا لافت وكس مالل كالت سي»
 نا ربك ايايركا ردو تمد لك طسآ
 ترحب ركو دز هس نا رك وبك تم ب تارك ياي
 ةيووروا -:ابشادا, بسافر مون الها رب
 لس قثوو كي رط سا باطن برا كلي مك
 * ردو تقف“ هيرب مزال ارا آلقعإ هد ةراعرك

 هو مكبس يقتل «لصزاركق لم نزار كبس ىف
 القحاب تسود دا لارا نس تيا
 يسال تارا بان قدك رويمغل
 59 ايفا اينو نبا طملس ترابي يب ةسيكربصتد اذ

 كدر اتراك لعب رئز بدر طارت -
 انركريقم تاكا اءنصووك جرار ايا س نع
 زيت كل رن كلانا يثةيبلاد يمك
 ردايتو جن ايباكترر وبك ما نرجوا لاوس تدلك ننس
 روا ءوردوصت نيبال مدر رفا تسال نزلا لا
 كاز لإ تدعو قا كك رطاكراسا سمايل
 ربك لاَ اضع فوك دييجو هزم ضان تع
 كس لاننا هك هدعاو طاف” رك
 كس لرلاورغ اوظن يربي "فاهم رك ترا هوتي ,ٍس
 ا اوس يم فورا دس

 3 ل مول ايف نواب نيكد
 اكس 0 الاو ليوا بالاول 0 و
 + سار كسال ازرق سمي ابق نام,



 رو نرتللا حوش ىف حاولا مزعتسُي ب عشلا ريك ٌن كو هو ةيسيوتلا لذ مج نمو
 4 منير ةباوصلا لكَ دقو مت ارم نيابتس ديرهظيو مُتركذ ناحتما مد لصحي

 ىتححراشلا كون مف ديوعص فنبصملا مالك 4 قو نا رنا ميجوتلاٌ ةقيقح
 ةدحإو ٍةبتيرم 3 تسيل باتكلا ,1 لق تاهذاتناكاملو مدوعصلا كلان لحي
 رميجؤللا ا ني دتبملا ىلا بنلاب ةيجونلاف ةدحاو ترم 3 ضيا ةيجرتلا نكي مل
 كدتبللو املعملا جانحيف جيف وعصر بب طخ امير ىهتملا نا نيببهنملا ىلا ييشلاب
 الو ىدئبملا هيعصتسُي مالكلا نم ٌيبكَو كلذب طي نار دقي ال لب اين ل فاغ
 ناهذإلا بناوجب طاح نم اما كلانه رتيوعصلا نن ”ئش ىهنملا نهذ خ لصحي

 ماه ذأ بسحب ملكتبو روهمجلا لاح ىلا ٍلزنبِف

 ساروا شةسركل اوقما سب نوئم عرش نييرارضوكست عبس نفالاو لوغاش تركب بس ريع ل كو ذا
 0 نكن رام بلياموترم ا قا يترمكسن ارا لرصتاكتيراكذ كس

/ 

١ 
 راو الركن مالك ننزل كس يتقي يزل اك للاب ذو: ذاك الريف نياق رنا هسا
 ا
 روا ردا ريب لكن ريدتس لب ع ليبرالي شام لاردي كيت هل للا ةسمب ليم اسي نبذ
 رولا باتت نازك هواك جبد قللت يرعصر ف لو كس تن تاقو اسم ءروا ليل وب
 باّضجراشد رت ماللاس تيبررا اتلس سن يترك طاعااكسا هو مل تبسات,لفاذ سلا قرت
 هير ماع ورب ىوأوري عارفا مامتسنابز) صقرج سب لبر نيت كرار فرك نر هرم

 حايوعتل #. كيس ابرك مالك باطم كس مكب انادد ركرايتغارك ام كس لالاو :
 حيز ىيرذكاد مسلم موو بإب تبل نت ريو جلال .--

 مم مرقل)

 زافكرتدر/ يلالرّتساهتاسيكت افانماب تمئاطر و١ ناو لش ءافانملاوانزالملا بلاسم لاو
 ادا حط لئاوو نكي لرب اداري ىراوسرأ لال: ابجاو اىرايمسنك طرا ىف“ دا ابجاورتولا

 يلشلاب ناب كركر ٠ اناا جانب تير سايت نايباسا , سلام ربو نسحاولاو

  3-9هتارسودوت روكا حسو راش لع هدروإ .|ميزعب هوما لع ل ”ةروصصب ةروبص

 انه ىبنار ةطنفال ور صم لش (



 ص110 8 مدع
 نم دوبقلا رك اوق سكذ و رتلكسسملا سوصْوبوصن ماكحإلا تايأ ىف ةةديعلاو مازال مجيو مينو موصخلا نم قررنا بها ذ مدير حن م

 و ميلا .كلاتروصت ثا ءةلابريكدتسلا تايا ىف ةديعلاو هريغوزارتحالا
 زيشزجلا اههضارم ثايب

 9 ب م محلا

 تمّصاخملا تاي ف ميجوتلا ةديعف |[

 اهدا نيليلدلا نيب
 ةيفبك نايس مييلار يش دعو قدص الريب نُئفلتخملا نيب قيبطتلاو
 لح كتي د ٌةلرصنم بو عصلا مجرو ننس قاح ماقملا قح ىف لو ربك ةناحصلا ربيشلا3 هرجسوتلاف ةامجلاب و مظعلا نا فلا قف ميما امب ملسو لعن طضرإمع

 تايآريجرت هرمئردا بس جاكم زلارجوردا نايباكب مز. كسلقؤزف ضرما تءايآد تق هدم هت ييبمل ا ا بيا ب _ ءهمجز
 تاي ورركر وا تانك ايبرك همدذ اررصارلاو كر وير داربوقل كرت رو رست بن ماك
 لاجله ضقت باز جرف ربل روي اك ض يوت ى ارد بيت كالو يلا ماي كت تارءارفروا بس نارباك رع سا لاف كس نا رداد ليلا تان ضال يت
 رواءكسان ايباكتالاع كساس ارو اررصت كل تقول ريت هدم يركن تلاعب اد تولوا
 ور رواوج مل اربع تسرصو لير, سس نرتب نر زل بيرو كرم اس اس سرير نزن
 يل وزوج شور روا |: الا ضراحت حس نايم كس لوقنو لوح اي ضير وداي دوليا
 هراشنا ترطاك يب امإلا اكتقارص كءرعو ناار وااير نيس ل ايتيلود دوا قر
 ايكيا ماكس مرور ما للا نايباكت يفي( كلل لويد ترك ارواب اياك
 لباد (م اهم رارطسد تيا روا <سرّصحاس تدباكميترت الي مالو ايس لمس ايف ١ سان
 ليسا, لتس كرار سارع تيركأ ناب د اليصفتركر مو كاكر ارد احلال ا كي بج انكسولب

 5 ل



 ارايأبل

 تافصلا ِتَقيَمح نامِيو تامهاشّتلل ليوات يق اعلا نم نوملكتملا ءاعفتإمو
 رب اسو كرابملا نباو ىرموثلاو كللام ٌبهذم ىبهذم ناذ يهذم نعةديعبربف
 لجاواتتلا ف ضوخلا قلت ورهاوظلا لك تاهاشلتملا نم ٌيمارُم الاوغ كلل ذو وام دّلا
  يجببيبيييييييييييييحححبسس سس ييجي

 سناب  تنقيقح كلادت راي ترافصر» لبؤاتتكت ابشن س ةكرشلا رمررقسج نيفكتتوا
 ترابملا نبا ء ىرر نايفس, كلاب مار بس اكد برمي يمروك سدود تبسم سريع وس
 وو زك نم ل تاك تارا الربا كمان تراوباشق اوفس براك ادق مارا
 57 : حيوانت ازعل
  ٌتدشلغ امل « كير ميو قبو , فرت ولا ىلع علل ء هيج تلاؤص تار قتيإإ ات اهب نتم ل
 هرطا لجل تف الع . يق اسزر تشكو ,ديطب تنوع تتلو , قفا تو«
 دثع ٠ اييطرسسا ببتغع ردا ميج لحنا « ليل قامو ر هانز بالادب بو لف
 ٌ #: و يول تاير للا ار نك انياب و كير
 -. ذك ذافا سمور لضكل قدر رتل يضل يري تنصل ل انام علو
 دراوتاوصوج هرزغو نيدي تابتاروا لهن, لب اوتسا هك كارز ليم ليم لوف نانو لوف
 كابن غدر ردا ينور رطل ل اي دايس نولي ا
 د. « نيماك بلدلول اساكة روى اطالب جس ليي طك غسوب يصوت ريكو روزي هسرامد ١

 ايفس الثمر كار وا لولا ”كبساوكل هرم ةركم الكرب تيؤر ثيدع ساكت مانا )الكان ملول ||
 نام يبيض مريت لي هسابس ا كيدزن ورد يدر وا يكد, كأبلا نب« كلءاكرأ
 هي ايهاب كا.  ةسال ناياربنأر دا ليبي رطلتاإإ سكت ياور جواك ركل ردع
 * نب حلر ميو افرك سرابكنلا د الة يضت لنا مي نروا ؟بركلويكاريارك ب اهانبكلي
 كايد بارتي س وتر اإ لاومترباب ىكواوسا سنا مك بسك ت ياور كلام مادا سلا غنت ورو
 تروي ازكل ارت ييض ساروا بجاو ازال ن باري دما بس موت اواوتسار وا بل وقري تديزيك
 عبو  ىوتسا ضل لعن يكرلا لياكاوكه سل وبار اريج لامس كرف نايؤس رطل اك * كبس
 .سج * لوبان حسواملا ىلا ىتوتسما موج لوك أحب
 * || سس قرشم د ابكن_ لوما كيس كت ياو نسكن رم ذسُ انال ماقال | وارقام مل
 يافا تبن فل ناكياريييشسوريسضتت ارب ادت ىرإب تافصاكو امه مام كت برم
 وتل وفن #: "كبس هللا

 [0022-ء[ت طوق. ط1025201-721



 اسوا ههشللذ ذِريغ حطو صوصخم هذم ماكحإ و ةطِشسملا مإكحجلا ف 3 اذنلاو
 نوكي نامواخإو ىدزع ححص ريغ جيتا ىملا ٍلسال دلا عفّدل لايتحإلاو
 ْ تايرذلا لول دم بلطي نام اللااهناو تارتلابرو سادت لبق نم كلذ
 اماوافلاخمواب ناك ًاقفاوم ميبلا َبَهُذ بهلذ لاب طم ةيألا لولدم“ اختو
 | ىلكلا داتعلا ٍتْكملَو لو" هلا برعلا لامعتسا نم اهْدٌحَك ىغبنيف نلقلا# "فل
 ا ### آذآ آ نييعلاثلاو ٌمياحصلا ,راثا ىلع
 ا | عنو نالوا ازرار مك ءانرلاز ؛اًسرليعي ءنالقأ اب: :ةئدلا مييضوت
 : دمج ءانلاري يسود ماركت ايس هت طراز : ايركليح لاا

 ش رين لالدروا لالببا اليمان هس لود ماكس الابعمزم ضرب“, عرازن لسطنتتس ماكعا را
 تليق تلال رارت ودعت دز وك زن تيم ناوي ليسا
 أ لا انما هفلاجاي درر بيوك اكار ىا اروا ك اجاب ضاظرل مؤسس تايآركة سين اكروزم البن
 انبل حل تالاعتسا كسالدا يكن وكلف تنالروا ,نلازماب ب نفاد ايزالاون امك” فرط
 رو ةيباوانركراقا قرير امك كس نيب امو باحصروا كيسا

 مشب تار داب مد اك ا ”داغرا كس ]كرمال ترن را ل ْ
 و لحب اساسا ْ
 ةورواكس مارح ارت فاس هك نريد نار نآرفلابٌورارتلا 0
 روا سرلالدتسا تستريإ نكت لس 8 1 قرد | ريب عا لرمي
 انبا سيرك ر كرك ير ثيباردا ىكضحاسد» 2 ةرسيفل يسم تاثا الط زم
 يذل لإ تاباف سوو روا تبائاببت ىلا ا|ذاوا مسجاص ضو 2
 روا ديل بركب لافي بركب مزن كرما للا بيم ىلع كالا ٍضْحب يمي قر
 ارت اريكت نسر وا ببن راما رصف ارو اكتلا . ر 8 لكسمإلا ماج نكاد ضب
 00 م عر ىلا تارك كاز لشيرشلاب فر ارشلاو بارصلا
 اييارتجماب 2 كميت يياور لزقاكك لا مال لينال بمشي ”ليرعلا لاوتسا نم ار
 ذو ليك ورود رورصول سا شوو كريت زركون ماا يو تركوا
 1 ا ا ا م اك وانب ترب

 ١» يال ضجر جنب انفرطسا روم را كرب كب تيس كا الرطب تدع
 0ك زو ينعم
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 0 مو مانخا مهم ةعامجأا ذر ثيل تاقارحت مقر دتر

 جيح صيغ ىدنع اذهو اديصد ايات ناك نار هنو مهف مقفي رش ديرب |

 ميويديم بهالم ناك اوس قايسلاو قابس قفوا ناكامو يوفدلا عابتا يعش لب 8
 | نأمثتملاو ٠ لثم ىف منعا ى نافع نب تاةعلاق دقو يملا بهذموا ١
 وقفات «ةهتحةر اراب ب علاش « ركل يوكو ةؤلصا |
 رولا برعه َنشيامأ ريش يرواحم دنيا موهيّملا ليواجملا ءئلاخمنا |
 ْ يا ةرروهخملا ةدماقلا نلاخُيإب تل راحل بحل ماشا مهتنسْلا ىلع
 وا اولا عطوم ايايحا ءايسلا مق نا ٌبِجيءالف لوألا برعلا ةغلب نزرقلا 1ْ
 نيميقملاو موي نا نقحملاذركذملاماقم ف 0 |

 ماعاشاو غرؤفرملا ىنعمب « و

 راض روج بيز ف تما كب كيرضلوودردا عساي ايبدان بيو نر نت :
 تراب عرداالب ىبريحب ليدام» ارث اي ةسركليا دوال سار قاوم كيسزي ناار با تساي أ , , 2 1

 اوم هدابز كس لابس نايبسرر هارت اكرفرج يابن البت ردا سالب يبن كج كيدزن رم
 نرئؤملاو ةراصلا نيشملاو هز مرسا ىكرن اذه نب نا ترطخ 4 فايد: ببزطاك يبتسم اخرر
 ا كززرو « كبل تسرد كس لزنإذ قياركرا كول برع هاي سف ترابك شاي: زكا

 ا ايار لوا برعروا كساب هرواث اح تلات” كو روجر رمتمل كبس ين كا ل
 و يسكت و اا ْ

 ا از ريل نيبتتإز را بوتالوك صم تسارب زان نارذاك لوا بيك جر قرروا
 ا ري *ةرلصلا 0 26 راي

 دونت #: ظرشاو 0
 ز سس نبيل, يفر امر [ننباهكر ترا رزلال
 6 للا اكيلش كك ةيلار فأل نيلموملا ارمادا (لامبهت فقار كرا نشروا

 كاب تازو سس كانغ و صركو ار. ةكوب لت ديو اديب وكي ذاك تنل :

 0 مد بوراع ءابر ماي نقاو ملت يف تنل مام هركربار تشرع
 #: كلارا
 كمي لوا هبسابزي لاك ااىق حددت اكلم القرا ضلت ابن

 - 100 622-ءلل 121 ط10عوم04 6011
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 اانأا

 : ادرك م سف كت سردركى ووجد اب كس سر ة/ ةسدياك باذساجايين كتير تبباب فلانا اترك ماهر عسنكم انياب م اةري افك قع رعكرلا قيس ل بس كس بس هر نيتي نادي م تاو يلف ظل سنا ءاكراورري نزلا ٠ وكر ظرف اسيل ربت اىرركل يشوفك كيرايكداب اهلنيس باع ٍ 1 1 ترض 177 هز وعنا جن 0 كك مود لسد 0 كرام يضف مرد لشهور ك باسم اكل ارك كيتا با
 تسرهس | ناز ابا برك سمادوب انو ملط بن يب نسم ني اياد تيل هذ 0 ءايم رش ايبشماكرا مر مثسأ 6 هابركلا ؤرظنرب سا فسلم ترزح اي ل نارا ناصح مدر وول قكر, تن ساكراي نوفل رج 11د و كس قرماغإلا ريف نإ الادب تيادر رو ةروزكرانسا 27 الدب 1 سعب اهتمت ياور نسا سن نامفتي تفعل ساي د بازتت ناكل هس ورفو ىراجتالال

 ْ اجر تدان مل وكم خ راو فس هرفو زلنا تززح تاك ير مكس لزاذ سود ردع زبن كلشي رفا كلج سلا
 لااا 0 زناؤلاربب < 2 ناب نان تزعل سات: ع ايبا تسمي يدل ول هرعو ري نيت قو كس تمر مباغت

 ا



 هنامذ نيعباءملاز ةباحصلا ضيفنا دعب ثداح,ماعوفف نايبلاو

 مكر د ال يقخرما نم ناكامو نييّعلاو ساما ف عوهف بزرعلا سويبمج فرع أل دنه
4 

 روم ظ5

 قاعلا انو

 | تلح مزرعمر ا ملاح نم كللاسلا
 هببوبحم نييو منيب ةلهاعملا نه ناك ام ٌرضحتسيف ل دِقوشعم ودمع نرنجم لاو
 حس سس ببي سس ب ةكللا حطو
 لينك لفارس بتاع سم كلاس لوفر /سضو خف كيت داوم نعسان فخ ضف
 ْ : مهجر + لاو عجٌّفاشع رجب رك
 2 بوبايسر عي كنار كس نيحباتو ب اكتر طتج سل اريل بلا هورس ناببو ىلاومرلع ابر

 رولا 54 لفررما نيو كيلوت واري لوم مود ل اسرق ارم عر روبكينر كل ئاظع

 ا اياد لك ريبراسي م تبن كرت اناسوب زب ف وكروااوماس ف لا لاو كر تايولخح

 | خس نقل لم نيب كرفت قيقتو تاراّعاو تاراشا كسم اش ايفو «.رث بولا
 لوكا ايلاص رش ىراطرب كلاسو انو رتجارف قرر مافزب كلام بلك يئأب نعت قد <
 روا ذحبرصق ا/ر زيكو ينشأ ملك, تس لانى ىكاطسا لب فرب اديس نيب, كس تنزع رش
 كسدوظنكسا رزق امس مررت رقت قت امتاو نأ تسلم سرك ابرك مرر البا !

 :معب دوس ا كأي م

 مانا فساد *كبسايكن ارب لي كواتف نسا نس لالصا نما خمس لا يفوبعلا تاراشا او ملوق
 تسكن ينصت ستلا ناقد بانك هس رلاربهربا ل كساوبيو لو اسخن كرعاو نموا
 ريفر بفن يرك رب اشكل ين الوز الدو كن سون يب يفت باتل و ليس اق اكاساكا نب
 | لاخي مانكريطن دوف سنك تابفركاى نفسا مدرك كس ناك تين كنا سند |
 كس ضاق اردد تو: تابريرلا كاس هب ةدجري كي) كاك شن رواة نيا حأ

 ةلصاوا مرا نيبو ١ ةلاولا نم ثككاسلا ب فرصتي نيبو نقلا لن نيف اذ نجمك هلم
 نوع 1+ يقمو يلامو نزلا تن ايف كلاسلإ بل لر راييشمالا كلتدلزم اك «.ل |
 - انعيبا !مرعاو ركام اال دزيلبايبك را هع |
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 | رم اا ذاف ميلأرارمالاو رافكلاب قا | 0 رم ارب قل عفلازلا :

 -_رشايعاط ل اهلم اي إفسّلرت |

 (ن ةرؤلا ميلع لد مثنايت ريفا لأم |
 راتبا ع لا رزع ربحسا تالالرلا هرجرإ |

 سفن ىو اه ابنت او ضن دو اصيح
 نر وارم يلازم برك مالو
 ام الو نيل لل نال كلالوال معو
 ل رلالو هل نكل د يورشلا لعل( كراش
 تحسس ازملا نير يم يحس اني
 روك اومفكتتارم مشا از ورايا يكتو
 ردع د ل تدرس نسلم الرام
 انا نك

ٌ 
 ا

0-8 

 ريك نان نا حلا بسابلا ف لمصفلا
 ٌطساو الب اووصتم سا كلذ اوك اللاب

 ورا روتي حسصصقو نا دنام دب لوورب مسن مشارى
 مسكر اجرنا لاين لا + مرضمسالا دأب نم انجررف
 + رتكشباروسالا و نرش لعب

 مكر ةدليزو لص ١ ككولسا لئاسح سئل اهب حاص كن شا انافوم ترزعح

 لي مالك وكلية نزلوا ص مثاسما تاتاع

 .لرقلاورباقا مولحلا لم مالك بارد

 | مب_قطارر كارب صسرجو كت شلال اسس كبسات
 ' || اظن جالب عج نادر دازالورت كاكدردا
 ا رك تلد تنك لاي لو راركسا كركر
 . | صراط ظن نيك لوغو كتابك
 | رابجاروامجستسا سنتر رام ابن روار ع ذب كح
 | هيركتعلااكت اشجان مكبس بلطم اك ةجرلا
 | مكث س تعال [سدارلا رت نت افصل نارا

 رزكشسلارورخركت | و ازارط

 نرسفرب نثبهو لوا شك عبور نومجت اس
 ١ فيزا دامبجاو مع لبار جيس لاذ ترد نأ كإ
 1 أ اهلر قنروا طابنتسما سيضع مانام لا ير

 أ ب تلفدافاكاك نقرب نمارنيجن ل كبسور مور :

 | متبلا بس لوأشت السما لير يرش تلئرترب للا ردا

 ْ لاا تب ا
 أ نول كاىاردا راسا مانا تسلا تلاد
 | توجت للماجس_مالكت باب[ ذي نو
 ركل لعبوا يسرب ماطنهس شور مارك يفوت
 ملط للاروا بم اظن ملل رم ال رلع ني مرج
 هتس تلالدرلا < اجراكذارك بسوي تأب نلمعف لي
 وصمم ا ميج طساو الريب انريجو وص حما زرع
 ركل ابيت ابئاروا«سايقلاب تبارما عيبه طساولاباي





 : م1
 اه ّدضِب لّعنمو ميعنلا و ةنجلا قيرطرملا ندمت لامعالا هده لمتْنَم نا تيألا ٌقوطنم ناكنار ليش ابر دقلا رلْمسم ف اهو ه إو لطغا امام راك
 قلَخ دحاو لك قر ارتعالا قلرطب لحي نا نكي نك و بي ذعتلا ؤرسانلا قرط رز عتفن
 عقورابتعالا | ذك ىر ديالا يري ثيح نم ئلاحلا كلان ميلع ىرجت ٍيلاحل
 رتيالا هذهب داهشتسالا نكميف دكباشم حورلا خفن دو 3 ٌكلأمجا مثالاورتبلا ٍقلخو مثدلاو زباب يلا ةرموصلا قا نيب نكيو شالا رولا طع علظ 1 رثيأ اهقوطنمف «اًهاَوصاَمو سنو هي[ كلل ذكو يمدقلاةائسمب طاب سما ةيألا هام

 ملعا لاو سابع الاب تلثسملا هذه

 ب رمزا تيا را جاع اوساط طمزق فيول« ابرار طر واايد سيتم هت 1س
 باتا الفاس نارتروا ل ليلو دار كتضارو ان اسآر داك تن كرركل ا هك لاما يس لبنك
 كل[ ضكرب ع انلسوبب مولخمي رابشعا نيب نكن ل نير لوككوزاورواكب ازعردا غندور
 لس ىو انضرلا ايدل امل فاو هو تار جس لرب اكراطرب نا ادجتتسايئايكا ريب ليك تلاع ىرأ
 دوا كى بس مشروا* عبس تيا نر اك ءايئوب طب سلس كسري زفقوكت يأن سياتل
 .. ايوا حاطب ىربر وا كيك خرم نا هن هلو غرك يمرر ماكاضما«ايانب كيو كسا كاع
 - الطاري ىريروا قي ملامتا عود خي تقولو هكا رسب كسري ت روض كاكرب روا ضني

 :؛ بإ ساتر اتسم 0 00 لسا هبس تببياشع
 :ايارذراشراذسملو يلع سر خا يىرار ان لك حرمح#لا 3 : ميو
 1| 1 0 أ

 أ ل عيرررقت تشم نبا مبايكارطا لوسر اي :ايكزيعظسبرص لك الفارس لوي اولا. نعت
 رزت ا طويلو كلم ايارذ و نيدو انركل سوا ليز. لكف ولم : لاك ب لم عيت رب انكي
 2 ضرر باوكنامطلراو باكيريالك . ةدامسا لب نم ناك اب نالت
 | قذريولوت هس ص نرتب روا نفر لاا سقكلورترج .. .ةوالإرب نينا ارو و واسلا لاس
 هه اولا نماياف ءاهؤب ةسار عيه باراجاردرهقوماكلاما «...  رثكل علا نما واهلا لكي

 الار يادلكذ لك ريب اشعمكالاوربلل درملسلا ةروصما نيل نللو كال وريلا [بظا لاوترن 1« زبده ةكيرتلا هع را يتدرج ويتصل رج طالق هر
 1 ) 7 0 4 ا ورنا و ل نيام



 نايبب ٌصيصُخو ماهتهالا ٍديزَمب ثيداحإلا ى َنكذ ىذال يارقلا بيغ ل توصف

 ظ خا لضفلا
 ممر لم: مسج

1 03 
0 

2 
0 

 : رح 6 مابلا سباب نركب





 ةقفنلت .

 مقوارك ذلا ثليلق ةبصق هذ نيم دءيا عرش مايايرديك ذتلا نلف ف ٌبيررغلاو
 ْ لحم نوكت لا ةدخافلا يافع ءيصقرا ليصنتلا درزمب اهنف راعي تمولعم |
 أ ريضهحو يدوم دصق ف ماسمو يلع مدا طصص ئهنلا لافانهلو ةريشاكا تاراببمالا |

 ثيبرغلاو أره ربخ نه نب لعدد ا صني ىتحردبص ناك ىدوم يانا و « مالدسلا امههلع
 اذهل لثم ةمايقلا ٍلاوحال ٌةعماج نوكت "تيا ىف «دعبامو تولي ريكدتسلا نفى |
 (ذإ - ارقيِلف نبع ىأر ماك ةمايتلا مون ىلارظني نا هرم نم « ثيدحلا 3 ءاج |
 نفق ُبيرغلاو « ٌتسّكْشا ءاَمَكلا اذاو ُتَّيطَمْلا راما ذا. تي 1

 لثم صان عضو نيبو دو دح ناببب طصح ًائاَمشم نوكشم تي( ىف ماكحتالا
 | ةدع 3 راهطأ ةنالثوا مح ثالشم نييعتو انزلا رح ف دج ونام نيت |
 ش ثييراَوملا ءاَبصنا نييعنو دقلطل |
 ١ 3 : - - خللا ميضوأ ا

 ا سو ًارورس (نر وم ءانركتايب اهمرعت ( نر صمم .ن/عجأتو ءانردو تلو يئاجراج :

 ترولشلا انثعب اراهننا تطنا ء ايدك لمس سكر ثروك ٠ تاب كير نومك ني اب نإ |
 | ,مقعخ بين حب وابصنا . لام إف عجرامبط ا « لهي عب لكي ,اطروك ولج ءانريب تاكش اقاوم |
 1 1 : ممجرت سد كنتي ساريه احر ثنيرادا |
 روت لك ئسك شابا ارب مترا ليل افرك م ستدبس تييأمو بيع ضرما مايا كدت |
 راسو رشم لس ترب ل وصح م نبك لايك كذلك, دقو ريطم تيار تيا ار ل اجمل ال لمح يزم ني |

 ١ ركام وزر ىراج اياز تباباكرصترضفو ىلا ترطح حور يطعرشلا لتي( لاك درب
 لي نش كس ترم ارباءو تيرم ار يكذت ءاركركو هدايذروار ضال ا ادت اداري كرم تح |

 ١  3-6ايف صوب »عساي [ س ثيرع دكار ابك تما لاوح ا رخو هس تيار 2
 بهالإ 9 اكحإ نشروا .كبام قع 2 «ماتروكمأ اذا تسل رموز رالي < سرا

 | نييسيفت رؤوس انوع جوبر لمت نييضن ا عضو روا دورع نايبرج جس تيك هد
 | سس: نييك ىوبصتكس ثراريصر وا نيبخن ربط نإ لعيتن يت نبه ترد قطو

 ىبولتل ل زنغ نينو



 7 أ مك

 ٌةسيشلا مطفي بدرع ألد باوجلا قوس اهي مَ هي /ىه ةمصاخملا نق ىف بيب ضلاو 5 8 7 8 8 1 0 .م# <72 5-005 0 1 5
 دقوتسا ى امك مضاو ٍلثّمِب ٍقيرعلا اذه لاح نايب نيضْيرا رجووؤلباب مّ 1

 هقراخللاو ٍقلاخملا ربترم نيب قرسلاو مانصُتلا ٍةدابعيمانَّش نايس اذككهو « ما
 ٍةعمشلاو ايلا لها لابعأ طاَبَحِإنايسوا ٍةبيجعّتلثماب كولمملاكلاملاد
 نوكي ًانايحاف 3 سسوكدملا باراالا 3 ٍةيزيصحمب تسيل نقلا بنا ينعو محو غلباب
 يقفمو ٌويوسَو موصر يوصت ميج نم ًابيرط نوكي ًناّيحاو تشل سوركب ثيدحلا اذ | تيم اذ لو نطعرلا ةروس لش ءيولسُأ ٍقاْيُيِإو نارلا ٍةغالب ةيج نما برغ
 اطيح ,تيرغص ع ماما « لاب مقاشس انزكشور اراقييسارقوتسهاناطأز ( ناني« نط اد 6 كتاتاتتظكاكشلا ل هس ع
 :دهجلا + تيرس تنك ك يئريحم , نيو سؤرخ, ترم والفك رسم ارك دابر
 2 برلسا بيرو بيكا باو لبس تيآ و بيرن يملا ثروا
 هللا جا لاش ىلا" ينج هسركنايبدق يكل اثم عئاوركل ام كس نيف ياي اأو
 انركنايب هتاريكل تما بي ذاك ب تمس كرلمر للاي ردا قرلكو نلاغ تدارك تسيب تب رطاكا
 نيم رو بئوزعر و ؛ ءانركتلايب سب بولس غيل ركهتإيب ىالاعا ك ترض نابلاطدو "لورا اك يداي
 ترم كيرف كب ولع ار وا نور تنذالب تيان تاقدا اسبر نسيررو# لم هروك باذلا
 روا /ايئاعكر نزولا سرر ما كسا لا تير طل با نمر ةروس تنجب تس الإ لب كس
 بالا عتبجل نصل روق كذاك اك وديبس تيا ا

 بلي وش كس ارراراورن لس روع انش نابل 00
 ةسياربجلا ماليا لس نيكل زي زكر مشب وسر سالو اياز ارنا نود 000 بجرب موك رعب ناكر ب سسارس تيس انبي ! لف نزين ملا ال نم انابيب

 نكسر دج وكس نأ ل نيترو را ردا ضأجوم حجب. رم هورس ريغ اذا مس نادل 5 هدم # . 7 م م
 - كبار امرك ترو االاو ثا تس اروإ حالا هو ُبولظملاو اولا ند
 كلا كم كس( ت يار امل م سر ىعترطح لي نامرلا بشد فنام# نّرؤلا سولو
 / #: سكر ٌةرو تناك اقروا فرج تي

 رو اماه فاّوحالا روس اكس مم ومس انوه لإ روس اكعمع 1١ رفا ا -إغ هع

 ه قوم تعد دة هر ردو تجدر فر تو





 مطل نلعب َمَلُطُم

 ثلا والا قركذقتلا تافصلا تايآ ف
 اابتتسمالا ماكضالا تايأ لو بق ماو
 راضتتالاو ىرفلا و ةراشالا و ذامإلاب
 قود" تطرق نمر عود ىلا طابا
 نوكرم لم مم نا هم نؤيلت لاضو
 صمت و «: نطالب ن يلو هراوطرا سم
 بازعلاو عررم لاو بارثلا طانم ذر

 و يلقلا قر حلظعلا ف و مزلا» |
 كلذ لاشناناعرلاو فلا روق

 (ائااشر ل الب

 أ و ريمشتلا نب ٍةقلمتملاراثألا دف سمو برعلا ناس دف سمرهظلا َملطَمو

3 0 
 | مالكا ,تررق باج, ىإ أت افصرت هدايذ ل نأ
 1 1 ةيزوو و تنجروا نايباك اتعارير افك صحو
00 
 يسم جس ايكيا مالك

 -:<.رارقعللا كب اقتد



 م ف دارا كسور يطرد لس تزعل ع ملف
 نو لازث انج

 قبل لسا ؟ كسرارم ايي تس" “2
 ميتا سأ حرير ذات(

٠. 

 | عططمروا ى-عتالوريطو عيونو انو لوزن بابسارها تراب لير يرو نونف -رباهن» لثس ( مر
 لشاو رع وو تن ب يراربكسا هو علطم روس لشي ىذا اردتم 1 ْ 0 :,لرب سف له فل يلازم ب بحاص هاش تن 0 ٍ . ٠ ع ايركل كري ىطتخوس ساروا تصبر . سئ فن _ نلابلا
 ا 1 ا 0 ' 0 ردا انربب فقار يرراثاروا نإبز كيس رب دنكزلا ثطلكو لاثألا و ناطاةنرك
 ايزو ما تس لورباك دك امجروا نركو ربت ا 2 ةكاجترو طور اك كبس ع ليد كل تس تل مال اهتورمار لربك جس حلل لسا عطس اهرعرم (1)
 ل ىلا ا لاسر مولع سس ليسو كس ناردا سب لوم لاقمكس نادت, نب لركن
 كوارف تافص نش هريهن للكل يهث بج , شدا اب بيرق للك سس عطلت ك يلوا ني ا هاي اظن سلي لأ ار | ركبئاصرت باردا ل الجرب مرلختا سس دييسسو كس نا ليا ةسدبب للتو رَث نم لباقم ع
 #: بس يشر ءاشخ كرت هي دوااح هدب انور يصب الا دضر ا عسر اكتسهار خر يظتر وا ترابغ تظئروا تيبوإر كازع

 ىلا ل زف ض ينعم

 ل * تايح بس[ مظل ىف فاذلا مادالا لاق هع

 . 200622 -ءازطرضترنس طام وكم 0 مر



 اك

 راشا ءئأكو تقولا كلذ ىف كاعتو ءناحبس دّددا واَسأ ىذلاريب دتلا نم موق و لوسيا دادعتسا نم 4[ْمَم ُتَعَقو ٌدِصق لكل نوكي اوف لصواتلا نم ءارملاو ثيراحالا ليوا لاس يلا اذه رهقنلو السا مهلع ايل مست ليرات اهلا ثنا قلا ريسفتلا ع3 ةيبعولا عواعلا نم نك
 يبقوا مولعلا نمو . ِثْيِداَحَيْلا ٍلِطوَْم نم ةكفكمو ” ةيأ ّق علا اذه ىلا
 نمحلا خشم ىف اهاَنسين ا اهريغو ممعتلاو صيصختنلاو أ مالكا دق ف ىرعلا مباشم رجو ىلع يدرافلا نابسللاب متمجرت ةييبهولا مولعلا نمو مُحِجْف ةلاسولا لَا َق ةلمج بابلا كلذ نمّزمو مظدحلا ناىغلا قوطنم ىه ىلا دسمخلا مردعلا ٌميِقنَت

 مدع يفوح ببسل عضاوملا ٍضعب ق طوسلا اذهانك انك ناو « نشلا ةمجيرت ف |
 مالسلا مل ايا اهتايككراشاذس مب نط كيس لي مل نا كرفت( ماهر لص سيرت | سس ل 2 ااا ليصل نودب نييرظانلا مف |
 2 ليرات. بس تس مان كس ثسرامالا لات لاسر كليا اكريف لع نقلا كبس وانتاكن وبث |
 شاذ مليبتاراقم بنورك بس ىو لبس نر ةرت ف نيرا أ ل 3 1 راش رس رو هيو مالكر ارقم»و لري روط ما لبن نإيز راف تبسم "نو ح نير مرو مولر وا ءورك طروتر ناطور هجر ذك ض و شسكلاسر ناب لضففماب اب سا نيف نو نظن حياك هن ايم ولع نا هس حس لي ربو مولع ردا « انا نكذب ساكو كيناعكسردا كليتي ساسي مراشا نعى ق حنا ايوكروا سابا تقو سا فس سارتب تسريرت لا أنت قد ًاربمللا دا - اك ساروا يب عيساوج ناو تقو سارج طين عيار 1س «دام ا
 - هليوم كإؤ نايياتنودر كس ثوان ىدتاسرد ال يئن 2 4 نازك ازذ رت فق كسري مانا لت كيرلا لس وزعتر يل حمدة تزيد لاس لق _ ١ مهول #: نونا مند كس نون يس ليث بايدك كيرا

 تكد ثيداعالا لوات» ىبت الوات كن ارو صصكوس مئاو م اوقا نكيل سانيو ارب ست | س تلفو تنإبذ وك ازججا كس س ارك نم بار قش يؤ رينوكقوطنم التي ال راش كو لق |
 ااا 07 ةردنإ |

 + نب يصر نابت كبس لولاك راكب لري ا لب علل رئازف قكرش يل ار ارهتشخالاب ىب اساس لسا بزي بلطسرا نا ىاجتي اهب امان وس لمس | مم دروتومولسا ءارم لن ناس زم دعي كسرت بسر لترت مو اك نر سني ذاكراف نأ نرلا مل ْ
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 ركاز فناوو را ترس م
 عانرقلا ُضارْخ امج ملكت دقو نارفلا صارخ ملع ييمهولا واحلا ند
 ريدا متفريقفلاادييلو منه هللا يدختسا رحسلاك جور ءاعدلاكم جو نيئهجو لع
 | و ّميإ لكن كلو , نيبرصنلا ادع هذه دُخ لاتوو ةورمابملا ةيعدشلاو ئدظُعلا نايالاو ىنسحلا واهسألا عيمج ةدحاو رم ىرجح 4 عّضّوو لوقنملا نم اهراخباب
 | ملا كاظتنا اهتدعاق لج ةدعاتلا ف لخدت ال طووشب طورشع لع دو مبسما
 اء نمر يلاراشُي سارا تي' ا ىلا ىظنميف ةراختسالا ةلاح ىف نوكيا امكبيغلا
 نفلااذهل ها دنع اة سرقم يق سلط نم قير ط لسع مسالاو يلا كان لرقْلَو بيزلا
 - 2 بية
 ٠ #: انكر يخبط مراؤكسا واعر عبر ا ءوركر ب وراعرج صاخب ئارخ
 ا ايلا يطود الو نرت سارغ تفتك يردا سماك لَو لافت سليب مراعات دا :دمجل
 مراه لوقن ضرار فرن وختام كرك سرسور دوا اشم اهو كيف كبس
 وكر ا ييداروا قئاتإ#ب رام مايد ايسر كيارد |تسالرمكوزاورد ري رج كيأ
 تاك وطرش اى اد ردا مكاو ترياسب نايل, 0 ان نرعت سرطع اراب يهز ايؤزطركهكر
 أ راظتاالوراشا حنرطاك ب يغلاع ةرغاك الوسم سيك أ امس هرعاناكبي كبس طوشم
 هك .لولاو نفسا ليج كيباج انك ت د الت سرر ىلاركم اي تيا لاري سس نو) ل بيغ ف أ لوب امامايكمراشالم ا ايسياادسإ جراج نهرو نسج عبس انزم لد هراخ/تبلاعر كاسم تا

 5 مي تك

 7 مجاداننبا , سد تبل لبن ثيراعا د رمت تير النذل رخال نقل صاغ طل
 "عسانا اود نرتب, هك بسايكت ياو هس فر تزحف سوا نبا“ نار رداد انيس سكب اهلك مزالريدا يالي اسود م هله بسابإت رياورر سافر وتس نلبا ترج
 رافشااكر اهنرب لم بآتللا اقل كايت ياو سفر رباج نير اربع تح سون قم
 لأم قلب وب روس لبيع رسم يسابيكت يار سر مرير مدربا تيرس مكس /مادأ * كبس

 ش #: ثيرداحالا نم ف لزيت ىلا "انزل ليم لاو ناطيب لوا بس أ
 حس للنجم كف يلات لبا دلل قسمي روفر انما ةس تعاقب كي دال ةماعلا رق
 لير هريغو اى“ يروا ىلازغ مالشسألا - يس

 ىو زق فيني

 100822-ءآت طا ض1. طامودم 01 ن7



 طم

 ثورتنحب كس ةيسو طق اس تاررك كس سيلا كبسناف ا ال وقر وس ليتنا امسكت امك ه درج ناءلع 0 م رسل ظل ضعي را ايلا نما لا 0 نيب نهد دوا لو تاك بارق تايطنمإل اتراعقلا نثر : دوت د: 4ساكرور طيار دقكي ل نايب كس ساروا كبسايكوثا هدر سيزار تادلطتم ميلرذ كس لم عيسدو ملئ كي اي هكا اطغوكه ردنب فيجن سما لس ارتب سل مولع نأ ( فير لمس 100000101000019 ٌمهدتم ٍدريسهمت نه مهنايسب ىف دجالو تين ارقلا قماحأعملا نع
 كرف دطاعد هو انسه نس اطر لش تيرطحرلاو تيسا لس لولا اسايكتم ارد 8 2 مهب لس حانة جاءنا 0 تس مل ملا تزل نوفان سل است ارغ# | هك بسايكتبي 0 سلالابع نبا تسري ير كسر ةماعلا نإ راني ماو لاجسإ تارطقم نورت ) ١ : لارا رحت تاب كلل باير ماكناردا لامير تاوطقابا 01 1. سنك از زبك لامي هدا بليون مثار رواروف له كاي ن ارق قول ذاع نواف ريب امض قلك ني لوب وراد افافلا كلان رشا لاجتنإ كابر سايس ا/لق ساس نياكي إف كنا مالا 1 .” بث درت باتا ازع يرفضو ومر ال كل »عسر سامى ترج « بس كل أ رياوراكرطإ كا لب ساق مالا فس ورزطو رزنملا نإ ٠١ و عرازن كرر زل راد نأرقروا سان زئاد لوك لدكاكب انكر ملم رول للاوا نرؤلايمو رب ان لك ”:اياز ْ ج لراس و صولا زحل عسل د كك حس تيا ودل يامال لما* يقل رع للا | ْ نا يكب بما © بيملا رف باجالا شم ةدزملا ورا طال لاقيلد اماه ريبتروا | وكر لارا نبت ليا راسا يا 7 بس لوق راق ليا نامت دامب يو تامطتم أ - سامير فرش كاي بوراك“ | وادعتر كت راوطقم بوو رح, ل طب لي «. كروت كرمت قر 7 روا ٠ لب تال رم » ترابعرك ىءهءن 18 ل ءاك اق 42 هطول ء د ء هنا اثاري يسر هددت تام
 نال باجي لك ””رتئاب كس اظاؤلا نارك عساويلل ى“ ذم اع ىلإ ياروا كبسايكل ث سواتش لسا ّازرلادبنوكل وق شاروا بس بم ايالو اتق واتم ,ىبك» لي نرتزاما تاطآ ضد 02 ١
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 ب
 * نو راما نع ماو

 | رسب ىلا 7 طبي محا سس أل اما ل م
 وامه[ 2 ايلقن كس قر ساب نإ هسراب كس نت هرب لل عرين ديس سو ماو يمراغا نا نام يجب « فيي ميردا فإن يل الردا نطاككربا لذا ءرغآ «لرا
 .نإ ل ياعص لج عالي دنا دارا تسمي ني سميك إي كس كر داب م
 ْ اابنباعرزمحرب نط كس تالا هس اعرمجلا نبا انج ل طبتم ير تاذص تس تورت ا
 ١ 1 ا * را ران لب باب كسلا ردا أم لش رابح خا ردا < انآ ياي وحي اود تبراك هع
 ْ فلن انركت اوطتمذسلاعت تت ةساج للحاج ك زجر نارقرانكل هس لرقالاك# ب لن (6)
 ْ 0 _ ينساك نارا لاك نش تريتر/قابج بيرك نأ هددت
 رك لبنت هد كترب و تم دل مالكذ ساروا ساب هد ركاز هج اربب لذان لاس ساكو | تدب , : | تورح ىلا بن[ ركبسانايت ركب ع رب ارهعقمالغ سال رطقخن ورع كسل الاك در 5
 ا 5 ل رباع سةر ل

 ىرافمماد تاج تبسهراشا نع كن وقرم لكاروا تما تاراقئارجبا باريت اوت ن ور (»ر
 ارباج تح ل رع تس زيولابجنما ترطح نيينمرتسمل لير فت ةسريرب نبا روا الب يرانا سس
 هلاك غخا نب قل سي ليصلك تياود حس ببر نئر ثلا دبط ةسيمء اب تترد لس
 | لإن «تاتكاللاللا رب بك: ابقار وردا ار[ يم تمر لسكر يطرملا لوفر ركل يدر
 || قليداتركب ارك كذا يم تدك دارك ناك اه سدد لإ :ايارف سكس
 | سار دأ كك كج لرب لضاو نيب نيد كس ىف عيبا مايكوق لرب رارعا الزب كسلا لزم
 ْ لإ :ايؤرذ هس بأ ؟ كبس الرا هرالع كسر راكلا ؛ اهرب ريك ؟ عبس لاسر تبان رص رانا تل

 ءانإ از ؟ كس ايردا لاك ء ليث (1) رارعا كسا كيس ليرف كارلا ب :ايكط سس ملا 3 1 58
 لك اوما رالورر عي ليث (رثع ار دارعا كرم كسرت ليف سلف د مف سال ارا هنأ
 5 هر د يكس فل اىذ تدم كوت ب[ اسوم سيم ملكي سرر كويك يو لاذ نم نك |
 رولا نيكة سوط ريالا هب توزر هبسأل اوك ظدتاريكن ورتتنلا فسوق ( هر
 لاول ظرشلا قانا فلاراش كس ناردا ٠ مس /لاك ساكت ياوروسءاراب نإ تعرب ولك

 لروما الا تاوطقملا نا ملاذ « لات يرحاصءاش حب لزف لاو ادار مان كارخبس يروا سأ
 | كلور سلب <

٠. 

 ه+ + 1 1 1111111



 ةسضماغ ٌةفيطل مسام اب الار هنعٌريبحتلا نكميال ليس احم برعلا تاملكلوص١ ىلا عملا كفورح نم ٍدحلاو لكل 3 ُمَلعاق

 2 ” || عقركلابج نص ورح تبلا»

 100122-ع]1 122:7. 21025 201--731



 اوخل

 - وا ينعم ٌهقفتم تن ةيراقتملا و ٍ اوّملا نم أريثك نا دّهاشن امانه نمو
 وح 500 كعقحا ريم لك نا وايذالا نه اياك لازكة امك ةيراقتم

220 

 و مفلو معفناو َتفَلورْف ثم وجا نه رجول مورا ىفدم لع دس ءاقلل |

 ىنعم لع لُدَح ٌماللاو افلا اه تصمت يملك لك نو نت فدو هيو نم
 نم ريراحلا يي منك خ نمر ُهلْمو كو ملك قَد لثم حتفلاو قل
 بؤس ليبتب لا ةرجي يا نأ بدالا رقم

 ل و معلو كلَدو ند لّثم ةيراقس ْ
 20 لإ
 رض نول غزت كو حراك ومش بيرق راق تلال فاو ةدام ع او

 كوت من ف ومأهلااًتفل (نع» ىو شف ٠ ان لطارق وتلا ءانوب رود ردا انكاعب -ئبنل
 ءاناةنوف تسكر لا , انجب رف بيرطا أ راق نرد ءاناهب نر كفرت ملا عر ري ءانكسجي |

 « انلكل مود لها - 4 هن م و انقل سر نب نا م نر
 . || اهكانوب رار ركريعج ثلا يلا او « نان (نو دف انوب مخ انو ددلإتو تس أ راين (سر |
 ش ان امي اولا ايلف ( ضر نلف الاعب ام, يكد رإبرلديجت تراكي يلام م عدلاماج |
 لالا يلع (و ل ءانك يلد انام شا يذق" م ىف, نر ءامرج نيه مالا - أ (تر
 عي لزادوب وف( نم نم اعرب ور هر نزاع خضرا زكر يرعب 7
 صر الرباب نين كركر اي اا دكر ءانر ملا اك ( نر قو نزتتتش ْ
 انا ءانعرلاب اياب كَل( ا ا 7
 رايذ اريج قرب قحملارراهساي فحتس سراب براقتت تتسم اجب اتابادلو تسليم: ممجيت
 2 ىو نوب كرافروا نزف نيل درا عار مس بدال

 سكس يروا فاعور لوب كم رواراف ليلو ورم يزن مال,« « لن « تضر
 لالي امبوأيلو برزرماي الموكلة تاب هد سحرك 2 0 المصر لوري ا

 : يلوم لا 31 10 لهي ضال ربو كتابك لتر راقت نورت للا ح [تاقوااببرغ

 بشك افتار يليدزنس قاوعشم اليكس لج رشا بطء" باكا فحين نوع
 ما هروب ) متي امه اور هرب ذسوم براق ن ايرد كسل زن ودان اهي براق لم لولفغل و درك
 | | توطا كس تغدو مظروا (اناعك سعال ل لامتتار من ذ ازنيرتقردا(اركءذاعنا دق نق

 ش .«انلاز كبيرا (انئا رسم اناعترد ا انئاكتسأ

 ا[ همطوو-ءاتطاصت و01731



 هَ
 أ ةكاذهوميسبتلاالا انسي ُهَرأامو ىصحشال ةهاوشم مل هانلق ام نأ لصاحلاد أ

 كتامكيبك احلا كردُم ملو اهجيقنتو هزيم ءايرعلا بيرعلا غبن مل نارو ةيرزع غل
 اوكي مل بيكأرتلا صاوخو سسنجالاو 'نيبرعنلاو مهتما نع ءاَيرعلا ييرعلا َتلاساذا
 برعلا مالك ف نّه نإ ممن اهم, نيفطانلاو يل نيلهتسم مظرك عم اهيقيقح نابيب نم
 وُحّضْر اح مج ىرتف ضعب نم ادهذ فطلاو ىذا موكب لب ططشممللا نانسا# ارسل ا يار 225 صح ره اذ تطْتاو كذا مخ ا

 و رتييدرعلا مهبل نم ضيا مللا اذاهو اين ىلا نورخ ألا غلجي ملو ٌرريثك عم
 2. 4 000620 2 8 نيد ثلث مت نك 7

 مه اقل كات شنت نع نيقل عملا نمريثك ماهف١ ترداتت

 , فرن كس هرزيو لت نيبو ب ناخشم( الاد نيل ماك سف كيرإب نان يأ نيم قع لا
0 0000 

 روا٠ كب انر كين رم ر صتمار اج لابيروا شدت ر باور امن دس كسل رق للا لسسرامب كري لصاع

 100 22-ءاز طرصت 12 5/مهعوممغ 0021(060



 مهج

 رن 5

 رة تباهطتمك هل ناو
 52 ري عيصقت روم

 ِ مييرشلا
 , ليئوامسا هس لون رويرط وو

 0 "تينا

 2 ايتخاركا



 رمل نبق ٍفطعلا ٌتَقو «رامو ماهفنسالا تو ا نوتلطُي ذو | و | : انو
 اًبضيا ميش هلو ةرتملا|ذاكو نيبعتملا ىلا ميسنلاب يوه رتتنه دما رع ميسم
 ءايصنتو . ملكتملا نهذ ف ليت ىنعم ىلع ل هل ريالا ' لوا 3 داو ةؤمهلاو تع

 لَصَحو مّلاعلا اذه بيغ هتاف اهلا ٍرئامنصلا ف اوراتخام تداهم لا 9
 ماللا نوديمأل اذهلو ني عتلا ينعم نع لدّحماللاو عامجلا ف لامجا نيعتملل
 ةوسسلا لعل دتامك. لكتلا د دنع نئفشلا, جاجا ثيح نه [مللاو فيرعلا قو
 وي راسل نما ثيل ةٌيققو قم قئاقحا مؤ تعم ىقلا سينما
 ورإل ديدحتو دج 417 م ةسداكلا مهلا عاد ةدساتعلا مشا ماض يخ ذتلاب يلة مداَصد مهبواعو مهياداع بسحب يعش يحتل ورُيملا اع دّيتت يذلا رّجملا ضيا :نع 2ييازك# ل نأ لصاحلاف زي ١ زكحمنلاو يتلا بحس ىلا

 ْ د اذه ءاضياو فس هللا يروسلاو 1 الا

106 

 0/2 الس اوس تنقو كسنطخ وأ 000 هروا أ”(
 ْ 0 ريفر تمرما عر ىا كس نيت سبي ب بظهور كرشتنرما كي
 ساروا ش ل لا نبذ كس وة هسركت لالو ري ال 510 عل اهمدايز لم درت
 ةرايذ مال تقو ك- فيرون ل ىا بسافر كتلالد رب نفس الر وا .هيساربب ل صمام لاما لذ رك نينا اعسا بمب هو كرك ايران و نو ردا ؛ كسور سرعا هر
 1 ل لا لادرب رم لرب نإ ةراج ل بل نآلود لت يلق كتير ليا مرد ءلث ةسرك
 | ربو نيس نفاع مهلمد تاراد كسدرلو رواريتم سرك رب ري اعتب عبس اك د 1 للاي لمساع نبا سكري 0 لا
 ش مقركروم الر فكر وا لآلاب ىر ردا روز و روفر ز كس تين قدركم اسك لرد كس لوكا نس

 ْ ىلا روا ليتل لام اكل تمرس ئردنروا ساؤر3 سرير ذ كريد كرب لمدا لش |
 كساب اكمام |

ْ 
 عرف تين
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 للزرفلا وردا عرش ة وانو

 يا ديون ىذلا بيغلا ىاو ٌةرثلا ىلع )دكر ملا ا شلال! لثمن
 ُتمْتاَص تلا مولابحلإ نع ينك اذهو ءلملا عم يلا كلذكر رطل دعب هرم
 ٌماطلا نأ لإ ىلاعتملار علاعلا ىلا سيرا ملاعلا نم عافت سلا ركوح ىلع ندم قاصلاو ٌراطلاو قر تكلا يبوجالاو لع شمالاب و يخت دعب ارم مقيالاتكو ءايببئالا ٍصصتب قداص كاذو ٌمهٌداَصُم دحب ةمداصم مداىب مئابق
 أ لدشب داصلاو رسدتو ْثْولَُت عم ,يماخؤو كّحتملا كلذ مظِعىلع ٌلدَح
 | 3 عراشتناو ىثاللكلاو ايوا ل* ل دّس ايار ميفاطدو_مئاذص لع
 يولحلا ءلاصلا ىلا مهشوتراث) ىلا ءايبنالا ٌتاماتم الطف ارك قاندألا
 ماعلا ىف تيرَس ىتلا جينا قفا مهقاكرتسرل انا ىف ىتيلا رايب الا ثاماقم سطو رلثوو بتكل ف مهيككو ىلامججلا ناييبلاب ةيسيغ ةسوص لاعلا اذه ف نّوكتت ثيحب

 قائلا ف ٌتَرْثَتْناَم سن ّسملا ش

 طم باج نم را ءلاوس بلس رمق عمي ص نر ريا لم دما عا
 + ممجسر -. لامن شال ازوز راج ازكت يس نر ءانوب هول ضلت لا يرع اق
 مرا هردا شكو مد اوس ودب كلي حسن وحاب ل افادت كبس بانك تس ملال ا رردااوب لرسمو نحر ابدابدب بيغ هر قيس لادرير 2007 كبس لسنا زادوا

 تان ل زنود راصو ءاطرو ١٠<س قر ابمرب تابارو تالاررل كس ناروا نيا زو ص صا ْ
 تلاد تناطن روالاؤص لادم راهرو) « رئاس هس, نرد رول لاما كبس ل[ تاور الاطيروا لرنيكك نسرأط كر هيرو إل كأي إو سيرك: ممر ثلا ٍْ
 :تسلادريةساع ليلي ماع مامر وا ذسرب ىالّسو ىراأس نرد ا ءكساترك
 بتاكاف روكي هس نار دا ملامجا نلايب بسام اديب اهي جرر رص لي ماو سا ذر رست“ قرانا دسم متم نط للم لاو كس نأ جز ريب تاياقم د كس مالسأم أيا ل ني
 لإ لفه لات يراثاكح تامر لاقؤفاك نكد يم تاءاقيم هر كس مالم مايا ادد ا , كاس تسب
 ب: لب هرش هرثك ب ادي انلأبج ول ردا كراس لي

 رتل غن ينو

 100222-ع17 121. 1025 م01-723



 فر ١

 أ ٌضرهظلاو مسح 4+ ١ ٌبحصتِسارؤا دي لإ اهلا ىفعم نما سكواماهلنعملاحالد
 ماعلا داصخد ل صَت عّسْعْشماي از هلامجا ملح ىنحمف رلحلاب درب لملم
 ْ مسييولا قرم يانكا نهود و و دسانلا ٍلامعألاو ٍيطابلا دشرإقعلا نم سي هيما
 |  يوهظلا لسع لد تر انيحلاو مهّناداعو مكث ظازمو ماه ىف قحلا 0
 قوق 1 ب نم نك ملاعلا اذه لع لد تريلا لم ٌثاقلاو بعلو عْشْخّشُتلا

 6 قس ىنعمف يبات ور مييف وصلا حاقحا ةهمح نم ممللاو ةدشِلاو
 ٌدلاحلاكملظلا ف ُكْمَتُن كتي و كرسي يون نع ةرابع يونلاو يدل مكاحلا 4 يوت |

 لد كىذل ينل ثار ثاذك راولاو مثلا بو لع ةنجرا قداصلاو ااوجشلا دنع |
 لقا ايلا ميلع ل دتىذلا نّيحتلا كللكو نوثلا ميلعل دك املك /ايلاميلع |
 ةأيهض ينعم اعلا ق ورسم ؛ ناعم نع :يانك ١1هيلع لدّسامه

 2 ركل ةنع بنو ا“ 0

 تيمي درطن لج, تيفاخ عمب صئارعن انزل لاب جر ض0 ناو اس اتا يهتم

 ساق ترو ار وبر شور ززجر سرب كرا سرا بوب شاك حك ياعرما
 'الب ةيربت وعول

 لاو رقع معا منك فنا سرب نوع نار عسل لي سك سي
 ١أأ تاداهردا دااظانبو تايرنسكي نارا ةسركورركل ارق هس نأ ردا ايي وقام مسا
 : تس ايكتلالدرب ذم نيمو ار وم نور نيرا: هس انك فوز باق س7 ني
 تنجاسا ميسروا كس تسبب كس دشو تبوق نيس لا درب اه سر لس مي تاكا

 - ب رب تلا روا جيني رو لبن سا لكس
 كس تراه يرن سا نالوا ءكبساولب اليكي ير رك مئامروا نسور رج يستر سس قسع سي
 سلوم تقو ك- باتت ب وزطا قدام يدب لاك تلاع ساو هكا و كراس لي يلو و
 تال نلفرب ل بسر تك ترف لأ هد < الركتلالد ءايرمروف ليل 1 تس اك كما اق” رايددا
 . بسالركتلاو لرب انزنر كس يحسد هسلادوإر بادب لاك ان
 نيس 0 ل ياك نات
 : تنل لمسة كوك ذو موس ملشا هع



 ماه 1

 بايه ىدصت ص رم لاقيامك احلا اذه يمت خكو ءدش ةشوأةوقَق قنحمو '
 رتل الإ ثاقلا .لثم ف اكلاو ٍةمداصْللاو ودا ثيح نع مّتاحنا اذه ُك ُيدَِح
 سن 4 يم ملاع صعيب ىتعمف تئاقلا ميل ءلدتامم "لقا ةفاكلا يلع“ لِدَّس ىل ىتلإ
 ير ىلا عوبجملا دن عاهريغو ٍةعمُعُشملا مولعلا ضعب يف نّيعت امل

 نكميالوٍقوذ قرط لع تامذكلا هذه قاعم كيور ف ُتيِبْلا تامحبلاب و قعألا
 ٌديَغ ثماملكلا هدهو ان ستحامهَ حضصو ةاريارقتب ةييلامجإلا قاعلا هذه عضو نا
 باوصلاب معامل !إو محو نود جو نه ةننئادتم ي لس رايس ا هزاع ديك ج فاو

 01 ا و 5
 لبي لر ضمن لوقئلر ا ١ طقف هايس اكاد نر: لج ل درت 200

 ممهجع 0 «تقرفح

 هيرست

 | جلاس لامس تيب اركروا كروي وفرت ست لاعو تيم وو ر رص ريش

 يبو نرتك كس ترن سا سارت لالو تاكررب تتر هكر زب طناقرث تاما
 8 تستر ت لالد نا
 مدرب كس نيت دلع ارز رعرو ا زب لباد لتعلق نت ملاو نسال نشل
 كوب ءاقإرب َن 0 نا او ناكل
 يروا 0 ين نلمم حئاو هدابز كرير سا تمحاضو ل ىف امم ىلامجا ارد 1 لب
 رو 2 تبابانرايب كى سبرخ 0: ةيكللابر كك كالرصقم ص تانك
 55 اريصلإ مكرمو ل 2

 نايم ياتو لا ل ني ارييسبل وبر قالو لصلو نيلغلا برادا نانو وعد شأو
 ركل زور لرب نح ىلا

 ةاهض طل كما" ىركتكل زف ينمو


